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اْلُجـْزُء  

  اَألوَّلُ 

  تَْألِيفُ                                     

  ف عبد الرَّحيم. د                            

  

  َشـَرَحهُ               

  حسين بن أحمد بن عبداهللا آل علي                   

  العربيَّةِ المدرَُّس بمعهِد تعليِم اللُّغِة                    

  بالجامعـِة اإلسالميـةِ                        
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 الدَّْرُس اَألوَّلُ 

  َهـــَذا

  .اْلَعاِقِل ، َوَغْريِ اْلَعاِقِل  اْلَقرِيبِ  ْلُمذَكَّرِ لِْلُمْفَرِد ا ِاْسُم ِإَشارَةٍ  :ا ذَ هَ 

ُر اْلَعاِقلِ                                                 الَعاِقلُ             َغيـْ

  َهَذا ِكَتابٌ                        لٌ جُ ا رَ ذَ هَ       

  َهَذا بَابٌ             دٌ لَ ا وَ ذَ هَ       

  َهَذا قـََلمٌ            خٌ يْ ا شَ ذَ هَ       

  

  ا ؟ذَ ـا هَ مَ 

  .  لِ اقِ عَ الْ  ْريِ غَ لِ  امٍ هَ فْ تِ اسْ  مُ سْ اِ :  َما

  .مٌ لَ ا قَـ ذَ ا ؟ هَ ذَ ا هَ مَ     .       ابٌ ذا ؟ هذا بَ ا هَ مَ         .    ابٌ تَ ا كِ ذَ ا ؟ هَ ذَ ا هَ مَ 

  .  دٌ لَ ا وَ ذَ ا ؟ هَ ذَ ما هَ    .  لٌ جُ ا رَ ذَ ا ؟ هَ ذَ ا هَ مَ 

  

  ؟ يرٌ رِ ا سَ ذَ ـهَ أَ 

  ) . الَ (  وْ أَ )  مْ عَ نَـ (  هُ ابُ وَ جَ  فٌ رْ ، حَ  امِ هَ فْ تِ االسْ  ةُ زَ مهَْ :  أ

  . لٌ جُ ا رَ ذَ هَ  . مْ عَ ؟ نَـ  لٌ جُ ا رَ ذَ هَ أَ                           . يرٌ رِ ا سَ ذَ هَ  . مْ عَ ؟ نَـ  يرٌ رِ ا سَ ذَ هَ أَ 

  .  لٌ جُ هذا رَ  . ؟ الَ  دٌ لَ ا وَ ذَ هَ أَ  .                         يرٌ رِ ا سَ ذَ هَ  . ؟  الَ  يٌّ سِ رْ ا كُ ذَ هَ أَ 
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  ا ؟ـذَ هَ  نْ مَ 

  . لِ اقِ عَ لْ لِ  امٍ هَ فْ تِ اسْ  اسمُ  : نْ مَ 

  .بٌ الِ هذا ؟ هذا طَ  نْ مَ    .      هذا ؟ هذا ولدٌ  نْ مَ .           يبٌ بِ ا طَ ذَ ا ؟ هَ ذَ هَ  نْ مَ 

  . هذا ؟ هذا قلمٌ  نْ مَ .           هذا ؟ هذا كتابٌ  نْ مَ 

  . بٌ لْ هذا كَ  .؟ نعم  بٌ لْ أهذا كَ .                            يبٌ بِ هذا طَ  . مْ عَ ؟ نَـ  يبٌ بِ أهذا طَ 

  .       هذا كلبٌ  .؟ ال  طٌّ أهذا قِ                          .     هذا طبيبٌ  .؟ ال  بٌ الِ أهذا طَ 
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  يانِ الدَّْرُس الثَّ 

  َذلِـكَ 

  .ِاْسُم ِإَشارٍَة لِْلُمْفَرِد اْلُمذَكَِّر اْلَبِعيِد اْلَعاِقِل ، َوَغْريِ اْلَعاِقِل  :َذِلَك 

ُر اْلَعاِقلِ   اْلَعاِقُل            َغيـْ

  َك َجنٌْم لِ ذَ   َذِلَك َرُجلٌ      

  َك بـَْيتٌ لِ ذَ      َك ُمَدرِّسٌ لِ ذَ     

  َك ِحَصانٌ لِ ذَ     َك طَاِلبٌ لِ ذَ     

  

  ؟ كَ لِ ذَ  نْ مَ ا ؟ وَ ذَ هَ  نْ مَ 

  .ِل اقِ ُسَؤاٌل َعِن اْلَبِعيِد العَ  َمْن َذِلَك ؟.          ِل اقِ ُسَؤاٌل َعِن اْلَقرِيِب العَ  َمْن َهَذا ؟

  .ُمَدرٌِّس  ؟ ذلكَ  ذلكَ  نْ مَ   .هذا ؟ هذا ُمِديٌر  نْ مَ 

    .طالٌب  ؟ ذلكَ  ذلكَ  نْ مَ      .هذا ؟ هذا ِإَماٌم  نْ مَ 

  

  ؟ كَ لِ ا ذَ ا ؟ ومَ ذَ ا هَ مَ 

  .البعيِد غِري العاقِل  نِ ؟ سؤاٌل عَ  كَ لِ ا ذَ مَ             .القريِب غِري العاقِل  نِ سؤاٌل عَ  ا ؟ذَ ا هَ مَ 

  . َلَنبٌ  ؟ ذلكَ  ما ذلكَ     .ما هذا ؟ هذا َحَجٌر 

  .ِقطٌّ  ؟ ذلكَ  ما ذلكَ            .ِمحَاٌر ما هذا ؟ هذا 
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  الدَّْرُس الثَّاِلثُ 

  َالْ 

  . يفٍ رِ عْ تَـ  فُ رْ حَ : اْل 

  .ُم لَ قَ الْ : ٌم لَ قَـ   دُ جِ سْ مَ الْ : َمْسِجٌد   البيتُ :  تٌ بي

  ) .ُيْحَذُف التـَّْنوِيُن ِعْنَد ُدُخوِل َاْل ( 

  .اْلَوَلُد َجاِلسٌ   .       ْلَباُب َمْفُتوحٌ ا.                  الَقَلُم َمْكُسورٌ 

  . الولٌد جالسٌ                     .           قلُم          .القلٌم 

  

  

  

  

  النَِّكَرُة ، َواْلَمْعرَِفةُ 

ٍ ، َحنُْو : ُة رَ النَّكِ  ُر ُمَعنيَّ    .بيٌت ، قلٌم ، رجٌل ، بنٌت : َشْيءٌ َغيـْ

ٌ عَ ٌء مُ يْ شَ : املعرفُة    .البيُت ، القلُم ، الرجُل ، البنُت :  وُ ، حنَْ  نيَّ

  . ناً يَّ عَ مُ  تاً يْ بَـ  سَ يْ لَ ، وَ  وتِ يُ بُـ الْ  لَّ كُ   لُ مَ شْ يَ : بيٌت 

ٍ ِبَذاتِِه : البيُت    .َيُدلُّ َعَلى بـَْيٍت ُمَعنيَّ
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  ةُ يَّ سِ مْ الشَّ  وفُ رُ حُ الْ ، وَ  ةُ يَّ رِ مَ قَ الْ  وفُ رُ حُ الْ 

  ) . قمرالْ (  مِ الالَّ  ىلَ عَ  ونُ كُ السُّ  قُ طَ نْ يُـ  : ةُ يَّ رِ مَ قَ الْ  وفُ رُ احلُْ 

   هُ دَ عْ بَـ  يذِ الَّ  فِ رْ ى احلَْ لَ عَ  ةٌ دَّ شَ  عُ ضَ ُتو وَ ،  ◌ِ مى الالَّ لَ عَ  ونَ كُ السُّ  قُ طَ نْ يُـ  ال:  ةُ يَّ سِ مْ الشَّ  وفُ رُ احلُْ 

  ) .الشَّمس ( 

  : يَ ، هِ  ةُ يَّ سِ مْ الشَّ  احلروفُ    : يَ ، هِ  ةُ يَّ رِ مَ قَ الْ  احلروفُ 

  . رُ اجِ التَّ : ت  -1         .                                                 بُ ألَ اَ : أ  -1

  . بُ وْ الثـَّ : ث  -2  .ابُ بَ الْ : ب  -2

  . كُ يْ الدِّ : د  -3  . ةُ نَّ اجلَْ : ج  -3

  . بُ هَ الذَّ : ذ  -4  . ارُ مَ احلِْ : ح  -4

  . لُ جُ الرَّ : ر  -5  . زُ بْـ اخلُْ : خ -5

  . ةُ رَ هْ لزَّ ا: ز  -6  . ْنيُ عَ الْ : ع  -6

  . كُ مَ السَّ : س  -7  . اءُ دَ غَ الْ : غ  -7

  . سُ مْ الشَّ : ش  -8  . مُ فَ الْ : ف  -8

  . رُ دْ الصَّ : ص  -9  . رُ مَ قَ الْ : ق  -9

  . فُ يْ الضَّ : ض  - 10  . بُ لْ كَ الْ : ك  - 10

  . بُ الِ الطَّ : ط  - 11  . اءُ مَ الْ : م  - 11

  . رُ هْ الظَّ : ظ  - 12  . دُ لَ وَ الْ : و  - 12

  . مُ حْ اللَّ : ل  - 13  . اءُ وَ هلَْ ا: هـ  - 13

  . مُ جْ النَّ : ن  - 14  . دُ يَ الْ : ي  - 14
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  الدَّْرُس الرَّاِبعُ 

  )ِفي ، َعَلى ، ِمْن ، ِإَلى ( ُحُروُف اْلَجرِّ 

  . ْسَم الَِّذي بـَْعَدَها بِاْلَكْسَرِة َجتُرُّ اال:  وُف اجلرِّ رُ حُ 

  .ِخ بَ طْ مَ لْ ا ِيف  ةُ نَ آمِ       .      ِة فَ رْ غُ  الْ ِيف  رٌ اسِ يَ .                 تِ يْ بَـ  الْ ِيف  دٌ مَّ حمَُ 

  . يِّ سِ رْ كُ ى الْ لَ عَ  بُ الِ الطَّ         . يرِ رِ ى السَّ لَ عَ  لُ فْ لطِّ ا   . بِ تَ كْ مَ ى الْ لَ عَ  مُ لَ قَ الْ 

  .ٍد مَّ حمَُ  نْ مِ  مُ لَ قَ ا الْ ذَ هَ       .ِد نْ اهلِْ  نَ مِ  ةُ مَ اطِ فَ      . لِ صْ فَ الْ  نَ مِ  سُ رِّ دَ مُ الْ  جَ رَ خَ 

  . اضِ حَ رْ مِ  الْ َىل إِ  بُ الِ الطَّ  بَ هَ ذَ     . يرِ دِ  اْلمُ َىل إِ  يٌّ لِ عَ  بَ هَ ذَ .          دِ هَ عْ مَ  الْ َىل إِ  دٌ الِ خَ  بَ هَ ذَ 

  . ُسَؤاٌل َعِن اْلَمَكاِن  أَْيَن ؟

  .َمْطَبِخ أيَن َفاِطَمُة ؟ فاطمُة يف الْ .                             ٌد ؟ حممٌد يف الُغْرَفِة مَّ َن حمَُ يْ أَ 

  .  العاقلِ  لغريِ ا ؟ ذَ ا هَ مَ =   ا ؟اذَ مَ 

  .يرِ ماذا على السَّرِيِر ؟ السَّاَعُة على السَّرِ .       ى املكتبِ لَ ى اْلَمْكَتِب ؟ القلُم عَ لَ ا عَ اذَ مَ 

  .؟ ُحمَمٌَّد على املكتِب  ا على املكتبِ اذَ مَ 

  )اْلَعَلُم اْلُمَؤنَُّث الَ يـُنَـوَُّن ( 

  ةُ مَ اطِ فَ : يٌّ لِ عَ   ميَُ رْ مَ :  رٌ اسِ يَ   ةُ نَ آمِ :  ارٌ مَّ عَ           ةُ شَ ائِ عَ  :ٌد مَّ حمَُ 

    فاطمٌة       مرٌمي       آمنٌة        عائشٌة 

  

ْلِتَقاِء نُّوُن بِاْلَفْتَحِة َمْنعاً اللا ُحرَِّكتِ .  َن الْ مِ   = ال+ ْن مِ    اْلبيِت    نْ مِ :  هُ لُ صْ أَ : البيِت  نَ مِ 

  .اِكنَـْنيِ السَّ 
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  سُ الدَّْرُس اْلَخامِ 

  هِ يْ لَ إِ  افُ ضَ مُ الْ ، وَ  افُ ضَ مُ الْ 

  .كتاُب اِهللا   اهللاُ : كتاٌب .       بنُت حامدٍ      حامٌد : بنٌت   .  كتاُب حممٍد   حممدٌ : كتاٌب 

  هِ يْ لَ إِ  افٌ ضَ مُ    افٌ ضَ مُ                    

  ) .التـَّْنوِيَن ِعْنَد اِإلَضاَفِة  َنْحِذفُ (   حممدٍ  كتابُ   . حممدٍ  كتابٌ 

  ) .نحذُف َاْل عنَد اإلضافِة (  كتاُب حممٍد  .      الكتاُب حممدٍ 

  ) .محمٍد : المضاف إليه مجرور بالكسرة (  كتاُب حممٍد    .       كتاُب حممدٌ 

َهَذا ؟           ِكَتاُب َمنْ .        ٌري َفقِ  َخاُل َحاِمدٍ : إِلَْيِه  ، َواْلُمَضافِ  ُأْخَرى لِْلُمَضافِ َأْمِثَلٌة 

  . بُ نَ يْـ زَ  تِ نْ بِ الْ  مُ سْ اِ   ؟ تِ نْ بِ الْ  مُ اسْ ا مَ .       دٍ الِ خَ  نُ ابْ ا نَ ؟  أَ  تَ نْ أَ  نْ مَ  نُ بْ اِ     ؟ لِ جُ الرَّ  اْسمُ َما 

  

  ىادَ نَ مُ الْ 

  .َأْن تـَُقوَل ِلَصِديِقَك تـََعاَل  ِمبَْعَىن  ُهوَ :  ىادَ نَ مُ الْ 

  .يَا بِْنُت .                     يَا َوَلُد .                    يَا ُأْسَتاُذ .                ُد مَّ يَا حمَُ 

    ) .نحذُف التنويَن عند النداء (   يا َشْيخُ       يا َشْيخٌ 

  

  .ٍد مَّ اُب حمَُ تَ هذا كِ   ِل اقِ عَ ِن الْ اٌل عَ ؤَ سُ  ا ؟ذَ ْن هَ اُب مَ تَ كِ 

  .ُم خالٍد لَ ذا قَـ ا ؟  هذَ ُم َمْن هَ لَ قَـ 
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  الدَّْرُس السَّاِدسُ 

  َهــِذهِ 

  .اْلَعاِقِل ، وَغْريِ اْلَعاِقِل  يبِ رِ قَ الْ  ثِ نَّ ؤَ مُ الْ  دِ رَ فْ مُ لْ لِ  ةٍ ارَ شَ إِ  مُ سْ اِ : َهِذِه 

  غُري العاقلِ   العاقلُ    

  ِه َسيَّارَةٌ ذِ هَ   َهِذِه َخِدَجيةُ 

  هذِه ِمْكَواةٌ   هذِه بِْنتٌ 

  سٍ نَ أَ  هذِه َدرَّاَجةُ   ِدِس هذِه ُأْخُت اْلُمَهنْ 

  .هذِه ِمْلَعَقٌة وهذِه ِقْدٌر    . هذِه َيٌد وهذِه رِْجٌل .      هذِه أُُذٌن وهذِه َعْنيٌ   :أمثلٌة ُأخرى 

  . مٌ ، وهذا فَ  فٌ نْ هذا أَ   . هذِه أَْنٌف ، وهذِه َفمٌ 

  

  االْسِميَّةُ  ةُ لَ مْ جُ الْ 

  ) .َوُتَسمَّى ُمجَْلًة ُمِفيَدًة ( . ْن َكِلَمتَـْنيِ تُِفيَداِن َمْعًىن تَام�ا ُمِفيداً تـََتَكوَُّن مِ : ُة يَّ ُة االمسِْ لَ مْ اجلُْ 

  . ذلَك َقَمرٌ   .       مٌ لِ سْ مُ  وَ هُ  .      خٌ سِ وَ  يلُ دِ نْ مِ الْ   .      قٌ لَ غْ مُ  البابُ .      طالبٌ  حممدٌ 

  . تلَك َمشْسٌ       .  ةٌ مَ لِ سْ مُ  يَ هِ   .  ةٌ يذَ ذِ لَ  ةُ وَ هْ قَ الْ .       ةٌ وحَ تُ فْ مَ  ةُ ذَ افِ النَّ .       طالبةٌ  فاطمةُ 

  .الغرفُة مفتوحٌة .     ُة مفتوٌح فَ رْ غُ الْ        ؟  حقيبُة َمْن هذهِ      ُة َمْن هذا ؟يبَ قِ حَ 

  

  . )خٌرب :  مشسٌ  مبتدأٌ ،:  تلكَ  ( تلَك مشسٌ .  )َخبَـٌر : ُمْبَتَدأٌ ، طالٌب :  حممدٌ  ( حممٌد طالبٌ 
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  الدَّْرُس السَّاِبعُ 

  تِــْلكَ 

  .ِاْسُم ِإَشارٍَة لِْلُمْفَرِد اْلُمَؤنَِّث اْلَبِعيِد اْلَعاِقِل ، َوَغْريِ اْلَعاِقِل  : كَ لْ تِ 

  العاقلِ  غريُ   العاقلُ    

  ةٌ طَّ بَ  كَ لْ تِ      ةُ يَّ مسَُ  كَ لْ تِ 

  ةٌ ضَ يْ بَـ  كَ لْ تِ      ةٌ يبَ بِ طَ  كَ لْ تِ 

  ةٌ قَ انَ  كَ لْ تِ      ةٌ يلَ وِ طَ  كَ لْ تِ 

  

  يدِ عِ بَ لْ لِ  َأْسَماُء اِإلَشارَةِ     يبِ رِ قَ لْ لِ  ةِ ارَ شَ اإلِ  اءُ مَ سْ أَ       

  رٌ جَ حَ  كَ لِ ذَ .   نٌ ذِّ ؤَ مُ  كَ لِ ذَ   ا َقِميصٌ ذَ هَ .  ا ُحَسْنيٌ ذَ هَ   رُ كَّ ذَ مُ الْ 

  َدَجاَجةٌ  كَ لْ تِ .  ُممَرَِّضٌة  كَ لْ تِ   ه َحِديَقةٌ ذِ هَ .   ةُ ه رُقـَيَّ ذِ هَ   ثُ نَّ ؤَ مُ الْ 

  

  .ساعُة عباٍس  هذه ساعُة حامٍد ، تلكَ  . ؟  ال ُة َعبَّاٍس هذهِ اعَ سَ أَ 

  . ، أو الَ  مْ عَ نَـ  :بِـ  ابُ وَ اجلَْ )  أَ  ( امِ هَ فْ تِ االسْ  ةُ زَ مهَْ : يف هذا اْلِمثَاِل  

  .ُمَضاٌف إِلَْيِه : حامٍد   . )ساعة (  العاقلِ  غريِ  القريبِ  ثِ للمؤنّ  إشارةٍ  اسمُ :  هذهِ 

.                     ُمَضاٌف إِلَْيِه : عباٍس        . )ساعة (  العاقلِ  غريِ  البعيدِ  ثِ للمؤنّ  إشارةٍ  اسمُ :  تلكَ 
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  الدَّْرُس الثَّاِمنُ 

  اِإلَشارَُة ِإَلى اْلُمَعرَِّف بَِألْ 

  .ِبيِب ذلَك البيُت لِلطَّ  .   لتَّاِجِر هذا البيُت لِ      . يبٌ بِ طَ  الرجلُ  ذلكَ .     رٌ اجِ تَ  لُ جُ هذا الرَّ 

        . ذلك الرجُل الطبيبٌ      . هذا الرجُل التاجرُ 

  

  ِلَمْن ؟

    .ِر ِلَمْن هذا البيُت ؟ هذا البيُت للتَّاجِ .  سؤال عن العاقل  ِلَمْن ؟

  .  يِب البيُت للطَّبِ  البيُت ؟ ذلكَ  ِلَمْن ذلكَ 

  َخْلفَ  َأَماَم ،

  . ةِ سَ رَ دْ مَ الْ  امَ مَ أَ  يَ ؟ هِ  امِ مَ اإلِ  ةُ ارَ يَّ سَ  نَ يْ أَ    . سِ رِّ دَ مُ الْ  فَ لْ خَ  ةُ ورَ بُّ لسَّ ا  . بِ الَّ الطُّ  امَ مَ أَ  ةُ ورَ بُّ السَّ 

                  اَم الطالبِ مَ أَ     . ودٍ مُ حمَْ  فَ لْ خَ  ؟ جلسَ  دٌ امِ حَ  سَ لَ جَ  أينَ 

  مضاف   مضاف إليه        مضاف  مضاف إليه                             

     . ٍد ِلمحمّ .  ِس لِلمدرّ .  بيِب َحْرُف َجرٍّ         لِلطّ  :الالَُّم . لِلتَّاِجِر .  رِ اجِ تَّ للِ  هذا البيتُ 

  

  خلفَ .  أمامَ                للطبيبِ  البيتُ  ذلكَ   تاجرٌ  هذا الرجلُ 

 وفُ رُ حُ           انٍ كَ مَ  فُ رْ ظَ                 خربٌ     بدلٌ   مبتدأٌ   رٌ بَـ خَ    لٌ دَ بَ   أٌ دَ تَ بْ مُ 

  .    تُِفيُد االْسِتْعَالَء : َعَلى .  تُِفيُد الظَّْرِفيََّة : ِيف .   تُِفيُد النـَِّهايََة : ِإَىل .  اْلِبَدايََة تُِفيُد :  نْ مِ ،  رِّ اجلَ 

  . تُِفيُد اْلِمْلكَ : الالَُّم  
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  الدَّْرُس التَّاِسعُ 

  وتُ عُ نْـ مَ والْ ,  تُ عْ النـَّ 

  .  ةٌ يلَ مجَِ  ةٌ غَ لُ  ةُ يَّ بِ رَ عَ الْ            . ِينٌّ غَ  رٌ اجِ تَ  اسٌ بَّ عَ            . اْلَكرُِمي طَِبيبٌ  لُ جُ الرَّ  اذَ هَ 

                                 نعتٌ   منعوتٌ                   نعتٌ   منعوتٌ                           تٌ عْ نَـ   وتٌ عُ نْـ مَ      

  . يدِ دِ اجلَْ  سِ رِّ دَ مُ لْ لِ  وبُ كُ الْ .       ةِ ريَ بِ كَ الْ  ةِ فَ رْ غُ  الْ ِيف  ةُ حَ وَ رْ مِ الْ 

  نعت     منعوت                        نعت  منعوت              

  العربية لغٌة مجيٌل       عباس تاجٌر الغينُّ      َهَذا الرَُّجُل َكرُِمي طَِبيٌب 

  ديدِة للمدرِِّس اجل الكوبُ    غرفِة الكبِري املروحُة يف ال   تلَك السيارُة اجلديدِة  نْ مَ لِ  

  

  الـَِّذي

  . لِ اقِ عَ الْ  ْريِ غَ ، وَ  لِ اقِ عَ الْ  رِ كَّ ذَ مُ الْ  دِ رَ فْ مُ لْ لِ  ولٌ صُ وْ مَ  مٌ سْ اِ :  يذِ الَّ 

  العاقلِ  غريُ   العاقلُ          

   سِ رِّ دَ مُ لْ لِ  بِ تَ كْ مَ ى الْ لَ ي عَ ذِ الَّ  ابُ تَ كِ الْ                          دِ نْ اهلِْ  نَ مِ  جَ رَ ي خَ ذِ الَّ  بُ الِ الطَّ 

  ؟ بِ تَ كْ مَ ى الْ لَ ي عَ ذِ الَّ  مُ لَ قَ الْ  نِ مَ لِ                        ؟ جَ رَ ي خَ ذِ الَّ  ريُ غِ الصَّ  دُ لَ وَ الْ  نِ مَ 

  . يرِ زِ وَ لْ لِ  عِ اِر  الشَّ ي ِيف ذِ الَّ  ريُ بِ كَ الْ  تُ يْ بَـ لْ ا .          يدٌ دِ جَ  يِّ سِ رْ كُ ى الْ لَ عَ  سَ لَ ي جَ ذِ الَّ  سُ رِّ دَ مُ الْ 

. على املكتبِ  القلمُ  ملنِ    . للمدرسِ  على املكتبِ  الكتابُ    ؟ خرجَ  غريُ الصَّ  الولدُ  نِ مَ 

  

  ) .النـَّْعُت يـَْتَبُع اْلَمنـُْعوَت يف التَّْذِكِري والتَّْأنِيِث ، والتـَّْعرِيِف والتـَّْنِكِري ، واِإلْعرَاِب ، واِإلفْـرَاِد ( 
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  رُ الدَّْرُس اْلَعاشِ 

  الضََّمائِرُ 

  . أَْنَت ، بـَْيُتَك : اْلُمَخاَطُب  -2  .أَنَا ، بـَْيِيت :  مُ لِّ كَ تَ مُ الْ   -1 : َثالَثٌَة ، ِهيَ  رُ ائِ مَ الضَّ 

  .ُهَو ، بـَْيُتُه : اْلَغاِئُب  -3

.  ي يف البيتِ مِّ أُ وَ  ِيب أَ   . امسي فاطمةُ   . ي حممدٌ مسِْ اِ   . ِيت يْ هذا بَـ :  ثُ نَّ ؤَ مُ الْ وَ  رُ كَّ ذَ مُ الْ  مُ املتكلِّ 

  . خٌ  أَ ِيل    . مٌ لَ ي قَـ دِ نْ عِ 

 كَ دَ نْ عِ أَ .  يف البيتِ  كَ مُّ أُ وَ  وكَ بُ أَ   . ةٌ يلَ مجَِ  كَ تُ ارَ يَّ سَ  ؟  كَ ا امسُْ مَ   . كَ تُ يْ هذا بَـ  : رُ املذكَّ  بُ اطَ خَ مُ الْ 

  ؟ خٌ أَ  كَ لَ أَ   ؟  قلمٌ 

.  يف البيتِ  كِ وأمُّ  وكِ أبُ  .   مجيلةٌ  كِ سيارتُ   ؟  كِ ما امسُ   . كِ هذا بيتُ :  ثُ املؤنَّ  بُ املخاطَ 

  ؟ أخٌ  كِ ألَ    ؟ قلمٌ  كِ أعندَ 

 هُ أعندَ     .  يف البيتِ  هُ وأمُّ  وهُ أبُ   .     مجيلةٌ  هُ سيارتُ   ؟  هُ ما امسُ .    هُ بيتُ  هذا  : رُ املذكَّ  بُ ائِ غَ الْ 

  ؟ أخٌ  هُ ألَ   ؟  قلمٌ 

  . ا يف البيتِ هَ ا وأمُّ وهَ أبُ     . ا مجيلةٌ هَ يارتُـ س    ا ؟هَ ما امسُ   .ا هَ هذا بيتُـ :   ثُ املؤنَّ  الغائبُ 

  ؟ ا أخٌ أهلََ    ؟ ا قلمٌ هَ أعندَ 

  يي ، لِ دِ نْ عِ 

  . ةٌ اجَ رَّ عندي دَ .  ةٌ اعَ عندي سَ .  ابٌ تَ عندي كِ    العاقلِ  لغريِ : ي دِ نْ عِ 

  . بٌ أَ وَ  مٌّ يل أُ .     تٌ نْ بِ وَ  نٌ يل ابْ .  ةٌ دَ احِ وَ  تٌ خْ يل أُ    للعاقلِ :  ِيل 

  ألك كتاٌب ؟           أعندك كتاٌب ؟         ؟ أعندك أخٌ           ؟ ألك أخٌ  
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  ــعَ مَ 

  .ا هَ جُ وْ ا زَ هَ عَ مَ  ةُ شَ ائِ عَ        . سِ دِ نْ هَ مُ الْ  عَ مَ  يبُ بِ الطَّ  بَ هَ ذَ          .ٍد الِ خَ  عَ مَ  دٌ امِ حَ  جَ رَ خَ 

  .ي يلِ مِ ي زَ عِ ؟ مَ  يُّ لِ اعَ يَ  كَ عَ مَ  نْ مَ 

  َمَع خالٌد                                َمَع خالٍد 

  زوُجها  هُ عَ مَ عائشُة                    زوُجها  اهَ عَ مَ عائشُة 

  زميلي  كَ عَ مَ مْن َمَعَك ياعليُّ ؟   زميلي  يعِ مَ ؟  ياعليُّ  كَ عَ مَ  منْ 

  َمَع خالدٍ 

  مضاف إليه   مضاف

  

  يِث َال يـُنَـوَّنُ اْلَعَلُم اْلُمذَكَُّر اْلَمْخُتوُم بَِتاِء التَّْأنِ 

  .ُة امَ سَ أُ :  ْنيٌ سَ ُة       حُ يَ اوِ عَ مُ : وٌد مُ ُة             حمَْ حَ لْ طَ : ٌد الِ ةُ        خَ زَ محَْ : ٌد مَّ حمَُ 

  . طلحٌة     طلحُة           محزٌة    محزُة 

  

  

    

  

  .  ةِ رَ سْ كَ الْ بِ  ورٌ رُ جمَْ  هُ دَ عْ ي بَـ ذِ الَّ  مُ سْ ، االِ  انٍ كَ مَ  فُ رْ ظَ :  عَ مَ 
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  رَ شَ عَ  يَ ادِ حَ الْ  سُ رْ الدَّ 

  َضِميُر اْلَغاِئبِ + ِفي 

  .َحْرُف َجرٍّ :  يف

  . هِ ِفي: َضِمُري اْلَغاِئِب اْلُمذَكَِّر 

  . َهاِفي: ضمُري الغائِب اْلُمَؤنَِّث 

  .   اثٌ ثَ أَ  هِ ي؟ فِ  تِ يْ بَـ الْ  َهَذا ِيف  ااذَ مَ           .  بٌ الَّ طُ  يهِ ي فِ لِ صْ فَ .   ةٌ يقَ دِ حَ  يهِ  فِ ِيت يْ بَـ 

  . دٌ حَ أَ  يهِ فِ  ا؟ مَ  بِ تَ كْ مَ  الْ ِيف  نْ مَ 

    . بٌ تُ ا كُ يهَ ؟ فِ  ةِ يبَ قِ  احلَْ ا ِيف اذَ مَ             . ةٌ ذَ افِ ا نَ يهَ  فِ ِيت فَ رْ غُ      .  ارٌ هَ زْ ا أَ يهَ  فِ ِيت يقَ دِ حَ 

  . دٌ حَ ا أَ يهَ ا فِ ؟ مَ  ةِ بَ تَ كْ مَ  الْ ِيف  نْ مَ 

  

  مِ لِّ كَ تَ مُ الْ  اءُ يَ 

  . مِ لِّ كَ تَ مُ لْ لِ  ريٌ مِ ضَ :  مِ املتكلِّ  ياءُ 

  . ِيت خْ أُ .  ي خِ أَ .  ي مِّ أُ .   ِيب أَ .   ِيت عَ امِ جَ .  ي دِ لَ بَـ .   ِيت يبَ قِ حَ .   ِيت فَ رْ غُ .   ِيت يْ بَـ 

  . ي مِّ أُ  وَ ِيب أَ  بُّ حِ أُ .   ةٌ ريَ بِ  كَ ِيت عَ امِ جَ .  ي دِ لَ بَـ  بُّ حِ أُ .   ةٌ ريَ بِ  كَ ِيت فَ رْ غُ .   يلٌ  مجَِ ِيت يْ بَـ 

  .  ِيت خْ أُ وَ  يخِ أَ  بُّ حِ أُ 
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  الدَّْرُس الثَّاِنَي َعَشرَ 

  َكاُف اْلُمَخاَطبِ 

  .َضِمٌري لِْلُمَخاَطِب :  املخاطبِ  افُ كَ 

    . يلٌ مجَِ  كَ تُ يْ بَـ        ؟ ِيب يا أَ  كَ الُ حَ  فَ يْ كَ     ؟   كَ ا امسُْ مَ : ضمُري املخاطِب املذكَِّر 

   ؟ دُ الِ ياخَ  مُ لَ قَ ا الْ ذَ هَ أََلَك  

يٌل     َكْيَف َحاُلِك يا أُمِّي ؟      َما اْمسُِك ؟    : ثِ املؤنَّ  خاطبِ امل ضمريُ    . بـَْيُتِك مجَِ

   أََلِك َهَذا اْلَقَلُم ياَفاِطَمُة ؟  

  تَ نْ أَ وَ  ا،نَ أَ 

  . بِ اطَ خَ مُ لْ لِ  ضمريٌ :  تَ نْ أَ .                      مِ لِّ كَ تَ مُ لْ لِ  ريٌ مِ ضَ  :انَ أَ 

  . أنا خدجيةُ    . أنا حممدٌ    . أنا طالبةٌ    . أنا طالبٌ  )   ا نَ أَ (  : ثُ نَّ واملؤ  رُ املذكَّ  مُ املتكلِّ 

  ؟ مدرسٌ  تَ نْ أَ أَ    ؟  أنتَ  نْ مَ   .  طبيبٌ  أنتَ    . سٌ دِ نْ هَ مُ  أنتَ   ) َت نْ أَ : (  رُ املذكّ  بُ املخاطَ 

  ؟ ةٌ سَ رِّ دَ ِت مُ نْ أَ أَ    ؟  أنتِ  نْ مَ    .  طبيبةٌ  أنتِ   . ةٌ سَ دِ نْ هَ مُ  أنتِ   ) ِت نْ أَ : ( ث ب املؤنّ املخاطَ 

  

  لِ اعِ فَ الْ  يثُ نِ أْ تَ 

  .   َخَرَجْت آمنُة .                   َخرََج حممٌد       . لِ عْ فِ الْ  دَ عْ بَـ  عُ قَ ي يَـ ذِ الَّ  وَ هُ  : لُ اعِ فَ الْ 

  فاعلٌ     فعلٌ                      فاعلٌ     فعلٌ                                            

  .َذَهَبِت الطَّالَِبُة .   ذهَب الطَّاِلُب .   َخَرَجْت أُمِّي .   خرَج َأِخي .   َذَهَب َسِعيٌد 
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  يتِ ي ، الَّ ذِ الَّ 

  .اْلَعاِقِل ، َوَغْريِ اْلَعاِقِل  ُمذَكَّرِ لْ لِْلُمْفَرِد ا ولٌ صُ وْ مَ  مٌ سْ اِ : الَِّذي 

  .اْلَعاِقِل ، َوَغْريِ اْلَعاِقِل  ُمَؤنَّثِ لْ لِْلُمْفَرِد ا ولٌ صُ وْ مَ  مٌ سْ اِ : الَِّيت 

  .ي مِّ عَ  نُ ابْ  اآلنَ  جَ رَ ي خَ ذِ  الَّ َىت فَ الْ :  لُ اقِ عَ الْ  رُ كَّ ذَ مُ الْ  ولُ صُ وْ مَ الْ  مُ االسْ 

  . ؟ ةِ يقَ دِ  احلَْ ِيف  سَ لَ ي جَ ذِ الَّ  لُ جُ الرَّ  نِ مَ 

ُر اْلَعاِقلِ  ذَكَّرُ ْسُم اْلَمْوُصوُل اْلمُ اال   . َمْكُسورٌ  ي َمَعكَ ذِ الَّ  َقَلمُ ال:  َغيـْ

  .؟ي َعَلى اْلَمْكَتِب ذِ الَّ ِكَتاُب ِلَمِن الْ 

  . َخَرَجِت اآلَن بِْنُت َعمِّي ِيت الَّ  اةُ تَ فَ الْ :  ْسُم اْلَمْوُصوُل اْلُمَؤنَُّث اْلَعاِقلُ اال

   ؟َمِن اْلُمَدرَِّسُة الَِّيت َجَلَسْت ِيف احلَِْديَقِة 

ُر اال   . ةٌ ورَ سُ كْ مَ  كَ عَ  مَ ِيت الَّ  ةُ اعَ السَّ :  اْلَعاِقلِ ْسُم اْلَمْوُصوُل اْلُمَؤنَُّث َغيـْ

  .؟  بِ تَ كْ مَ ى الْ لَ  عَ ِيت الَّ  ةُ يبَ قِ احلَْ  نِ مَ لِ 

   

  

  

  

  .  ذهبِت ال = الْ + ذهبْت          البةُ طذهبْت الْ  :َأْصُلُه :  ذهبِت الطَّالبةُ 
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  رَ شَ عَ  ثَ الِ الثَّ  سُ رْ الدَّ 

  َهـُؤَالءِ 

  .اْلَعاِقِل اْلُمذَكَِّر ، َواْلُمَؤنَِّث  اْلَقرِيبِ  ٍة لِْلَجْمعِ ِاْسُم ِإَشارَ : َهُؤَالِء 

  .  الٌ وَ طِ  َهُؤَالءِ  : يلٌ وِ هذا طَ      . اءُ بَّ طِ أَ  َهُؤَالءِ :  يبٌ بِ هذا طَ       . الٌ جَ َهُؤَالِء رِ : ا رجٌل ذَ هَ 

  .  وخٌ يُ شُ  َهُؤَالءِ  : خٌ يْ هذا شَ 

. ِطَواٌل  َهُؤَالءِ  :هذه َطوِيَلٌة    .طَِبيَباٌت  َهُؤَالءِ  :هذه طَِبيَبٌة     .َأَخَواٌت  َهُؤالَءِ  :َهِذِه ُأْخٌت 

  .فـَتَـَياٌت  َهُؤَالءِ  :هذه فـََتاٌة 

  ـمْ هُ 

  .ضمُري َمجِْع اْلَغاِئِب املذكَِّر العاقِل  :ُهْم 

    .  عِ جَ هْ مَ يف الْ  مْ ؟ هُ  كَ ؤُ الَ مَ زُ  نَ يْ أَ   .  ارٌ ُجتَّ  مْ ؟ هُ  هؤالءِ  نْ مَ 

  .ي خِ أَ  اءُ نَ بْـ أَ  مْ هُ . ؟ ال  كَ اؤُ نَ بْـ أَ  مْ هُ ؟ أَ  الءِ هؤ  نْ مَ 

  . يرِ دِ مُ الْ  دَ نْ عِ  مْ هُ ضُ عْ بَـ ، وَ  لِ صْ فَ يف الْ  مْ هُ ضُ عْ ؟ بَـ  دُ دُ اجلُْ  بُ الَّ لطُّ ا أينَ 

  

  يرِ مِ الضَّ ، وَ  رِ اهِ الظَّ  مِ ى االسْ لَ إِ  اءِ مَ سْ األَ  ةُ افَ ضَ إِ 

  .إخل ...  ، الطالبُ  اءُ ، أصدق حامدٌ ،  حممدٌ :  وُ ، حنَْ  رُ اهِ الظَّ  االسمُ 

  . ) مِ لِّ كَ تَ مُ الْ  اءُ يَ ( ، ي  ) بِ اطَ خَ مُ الْ  افُ كَ (  ، َك◌ِ  مْ ، هُ  وَ هُ :  ، حنوُ  ريُ مِ الضَّ 

.  بِ الَّ الطُّ  اءُ مسَْ أَ .  سِ املدرِّ  اءُ قَ دِ صْ أَ . حامٍد ءُ الَ مَ زُ . حممٍد  اءُ نَ بْـ أَ :  رِ اهِ الظَّ  مِ  االسْ َىل إِ  ةُ افَ ضَ اإلِ 

  . يرِ دِ مُ الْ  كتابُ 
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 َك◌ِ ابُ تَ كِ . مْ هُ ابُـ تَ كِ .  هُ ابُ تَ كِ . ي ائِ نَ بْـ أَ .  َك◌ِ اؤُ نَ بْـ أَ .  مْ هُ اؤُ نَ بْـ أَ .  هُ اؤُ نَ بْـ أَ :  ريِ مِ إىل الضَّ  ةُ افَ ضَ اإلِ 

  . اِيب تَ كِ .

  

  يبكتاِ                 أبناؤكَ                     أبناُء حممٍد                     أبناؤهُ 

  مضاف مضاف إليه       مضاف مضاف إليه        مضاف مضاف إليه            مضاف مضاف إليه

  

  ةِ اعَ مَ جَ الْ  اوُ وَ 

  . لُ اعِ فَ الْ  وَ هُ ، وَ  لِ عْ فِ الْ بِ  لُ صِ تَّ لعاقِل يَـ ا رِ للمذكّ  ضمريٌ  : ةِ اعَ مَ اجلَْ  اوُ وَ 

  .وا جُ رَ خَ .   وا  سُ لَ جَ .    وا بُ هَ ذَ 

  . مِ عَ طْ مَ الْ إىل  وابُ هَ ذَ  ؟ الطالبُ  بُ الَّ الطُّ  بَ هَ ذَ  ينَ أ

  . وا يف الفصلِ سُ لَ جَ  ونَ سُ رِّ دَ مُ الْ .  لِ صْ فَ يف الْ  سَ لَ جَ  سُ املدرِّ 

    . وا جُ رَ خَ  ارُ جَّ التُّ .  جَ رَ خَ  رُ اجِ التَّ 

  .خرجوا 

    فاعلٌ    فعلٌ 
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  ُهـنَّ 

  . مجِع الغائِب اْلُمَؤنَِّث العاقِل ضمريُ : ُهنَّ 

  .  يف اْلَمْهَجِع  نَّ أَْيَن ُزَمَالُؤِك ؟ هُ     . ِء ؟ ُهنَّ ُمَدرَِّساٌت الَ ؤُ َمْن هَ 

  .َأِخي  بـََناتُ  نَّ هُ  . ؟ ال أَبـَْناُؤكِ  نَّ َمْن هؤالِء ؟ أَهُ 

  . ةِ ِعْنَد اْلُمِديرَ  نَّ يف اْلَفْصِل ، َوبـَْعُضهُ  نَّ اجلُُْدُد ؟ بـَْعُضهُ  طَّالَِباتُ أيَن ال

  تَاُء التَّْأنِيثِ 

  .، َوَيُدلُّ على َأنَّ اْلَفاِعَل ُمَؤنٌَّث  يـَتَِّصُل بِاْلِفْعلِ  َساِكنٌ  َحْرفٌ : التَّأنيِث  تَاءُ 

  .ذهبْت  َخِدَجيةُ  . ِة سَ رَ دْ مَ ُب إىل الْ نَ يْـ ْت زَ بَ هَ ذَ  . ْت يف الفصِل سَ لَ ُة جَ بَ الِ الطَّ  . ةُ مَ اطِ فَ  تْ جَ رَ خَ 

  نُوُن النِّْسَوةِ 

  . لُ اعِ فَ الْ  وَ هُ ، وَ  لِ عْ فِ الْ بِ  لُ صِ تَّ يَـ  لعاقلِ ا ثِ للمؤنَّ  ضمريٌ  : سوةِ النِّ  ونُ نُ 

                                          . اْلُمَدرَِّساُت َذَهْنبَ  .الطَّالَِباُت َجَلْسَن يف الفصِل . الطَِّبيَباُت َخَرْجَن ِمَن اْلُمْسَتْشَفى 

    ِفْعٌل   فَاِعلٌ        

  كَ ـئِ لَ وْ أُ 

  .يِد العاقِل املذكَِّر ، واملؤنَِّث اسُم إشارٍة للجمِع اْلَبعِ  : كَ ئِ ولَ أُ 

  . اءٌ سَ نِ  هؤالءِ .  الٌ جَ رِ  هؤالءِ :  يبُ رِ القَ  اجلمعُ 

  .   اءُ بَ طِّ أَ  مْ ؟ هُ  الُ وَ الطِّ  الُ جَ رِّ ال ولئكَ أ نْ مَ     . نساءٌ  أولئكَ .  رجالٌ  أولئكَ :  يدُ عِ البَ  اجلمعُ 
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  .اتٌ يبَ بِ طَ  نَّ ؟ هُ  الُ وَ الطِّ  اءُ سَ النِّ  أولئكَ  نْ مَ 

  يبِ رِ قَ لْ لِ  ةِ ارَ شَ اإلِ  اءُ مَ سْ أَ 

  الٌ جَ رِ  هؤالءِ   لعاقلُ ا رُ املذكّ  اجلمعُ    كتابٌ  هذا، هذا رجلٌ   العاقلِ  وغريُ  العاقلُ  رُ املذكّ  املفردُ 

  اءٌ سَ نِ  هؤالءِ   العاقلُ  ثُ ملؤنّ ا اجلمعُ   سيارةٌ  هذه، امرأةٌ  هذه  العاقلِ  وغريُ  العاقلُ  ثُ املؤنّ  املفردُ 

  

  

 يدِ عِ بَ لْ لِ  اإلشارةِ  أسماءُ 

  رجالٌ  أولئكَ   العاقلُ  رُ ملذكّ ا اجلمعُ   ، ذلك كتابٌ  ذلك رجلٌ   العاقلِ  وغريُ  العاقلُ  رُ املذكّ  املفردُ 

  نساءٌ  أولئكَ   العاقلُ  ثُ ملؤنّ ا اجلمعُ   ةٌ ارَ يَّ ، تلك سَ  تلك امرأةٌ   العاقلِ  وغريُ  العاقلُ  ثُ املؤنّ  املفردُ 

  

 

 ةُ ولَ وصُ مَ الْ  اءُ مَ سْ األَ 

  كتاِيب   كَ عَ الذي مَ  ا ، الكتابُ يَ يبْـ لِ  نْ مِ  بَ هَ ي ذَ ذِ الَّ  الطالبُ   العاقلِ  وغريُ  عاقلُ ال رُ املذكّ  املفردُ 

   حقيبِيت  كَ عَ اليت مَ  ، احلقيبةُ  السُّوَدانِ  نْ مِ  تْ بَ هَ  ذَ ِيت الَّ  الطالبةُ   العاقلِ  وغريُ  العاقلُ  ثُ املؤنّ  املفردُ 

  

    بٌ تُ كُ   هؤالءِ       ونساءٌ  رجالٌ  هؤالءِ 

    بٌ تُ كُ   أولئكَ       ونساءٌ  لٌ رجا أولئكَ 
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  الدَّْرُس الرَّاِبَع َعَشرَ 

  ييرَ مِ إلى ضَ  اءِ مَ سْ األَ  ةُ افَ ضَ إِ 

  ينَ مِ لِّ كَ تَ مُ ، والْ  ينَ بِ اطَ خَ مُ الْ 

  .  مْ كُ يُّ بِ نَ  مَ لَّ سَ وَ  هِ يْ لَ عَ  ى اهللاُ لَّ صَ  حممدٌ  ِيبُّ النَّ       . مْ كُ بُّ رَ  اهللاُ : ضافُة إىل َضِمِري اْلُمَخاطَِبَني اإل

  . يلٌ مجَِ  مْ كُ تُ يْ بَـ        ؟  مْ كُ سُ رِّ دَ مُ  نَ يْ أَ      ؟  مْ كُ تُ غَ ا لُ مَ   . مْ كُ ينُ دِ  مُ الَ سْ اإلِ 

اِإلْسَالُم . النَِّيبُّ حممٌد َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم نَِبيُّـَنا     . اهللاُ َربـَُّنا  : نيَ مِ لِّ كَ تَ مُ الْ  إىل ضمريِ  ضافةُ اإل

  .بـَْيتُـَنا مجَِيٌل       أَْيَن ُمَدرُِّسـَنا ؟      .اْلَعَربِيَُّة  لَُغتُـَنا لَُّغُة ال .ِدينُـَنا 

  َربـَُّنا  َربـُُّكمْ      

    مضاف إليه  مضاف   مضاف إليه                مضاف 

  . يرِ دِ مُ الْ  ةُ دَ فَ حَ  نُ حنَْ .  ونَ سُ دِ نْ هَ مُ  نُ حنَْ .  ونَ مُ لِ سْ مُ  نُ حنَْ )  نُ حنَْ ( :  مِ للمتكلِّ  عِ مْ اجلَْ  ضمريُ 

  .؟  املديرِ  حفدةُ  مْ تُ نْـ أَ أَ .  هندسونَ مُ  مْ تُ نْـ أَ .  سلمونَ مُ  مْ تُ نْـ أَ )  مْ تُ نْـ أَ (  : بِ للمخاطَ  اجلمعِ  ضمريُ 

  .يف َأيِّ َشارٍِع بـَْيُتُكْم ؟ بـَْيتـَُنا يف الشَّارِِع الذي أََماَم اْلَمْحَكَمِة  :َأْمِثَلٌة 

  .    اءُ بَّ طِّ أَ  حننُ .  ؟ ال ونَ سُ رِّ دَ مُ  أأنتمْ 

  . اتٌ سَ رِّ دَ مُ  حننُ :  ةٌ سَ رِّ دَ أنا مُ             .  سونَ مدرِّ  نُ حنَْ :  سٌ رِّ دَ ا مُ نَ أَ 

  .أَنـُْنتَّ طبيباٌت :  طبيبةٌ  تِ نْ أَ                  . أطباءُ  مْ تُ نْـ أَ :  طبيبٌ  تَ نْ أَ 
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  َأيُّ 

  . إليهِ  مضافٌ  هُ دَ عْ الذي بَـ  سمُ واال . العاقلِ  وغريِ  للعاقلِ  استفهامٍ  اسمُ  :َأيُّ 

  َب إىل املستشفى ؟هَ ذَ  مْ كُ يُّ أَ  ؟  جَ رَ خَ  بِ الَّ الطُّ  يُّ أَ :  العاقلُ 

  َأيُّ ُكلِّيٍَّة هذِه ؟   َأيُّ َشْهٍر هذا ؟   يف َأيِّ َمْدَرَسٍة أَْنَت ؟   ِمْن َأيِّ بـََلٍد أنَت ؟ :  غيُر العاقلِ 

  .  ةِ يعَ رِ الشَّ  ةُ يَّ لِّ هذه ؟ هذه كُ  ةٍ يَّ لِّ كُ   يُّ أَ .     تِ بْ السَّ  هذا ؟ هذا يومُ  مٍ وْ يَـ  يُّ أَ 

  . رِ ائِ زَ اجلَْ  نَ ؟ أنا مِ  أنتِ  بلدٍ  يِّ أَ  نْ مِ .      ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةِ غَ اللُّ  دِ هَ عْ ؟ أنا يف مَ  أنتَ  دٍ هَ عْ مَ  يِّ يف أَ 

  

  لِ عْ فِ الْ بِ  لِ صِ تَّ مُ الْ  بِ اطَ خَ مُ الْ  يرُ مِ ضَ 

  .َخَرْجِت . َذَهْبِت : املفرُد املؤنَُّث   .      َخَرْجَت  . تَ بْ هَ ذَ :  املذكَّرُ  املفردُ 

  .َخَرْجُنتَّ . َذَهْبُنتَّ : اجلمُع املؤنَُّث             .   َخَرْجُتْم . َذَهْبُتْم : اجلمُع املذكَُّر 

    ؟ ا خرجتَ اذَ مَ ؟       لِ  ذهبتَ  أينَ .      أنَت ذهبَت إىل املعهدِ 

   أيَن ذهبِت ؟       ِلَماَذا خرجِت ؟.      أنِت ذهبِت إىل املعهدِ  

  ؟   مْ خرجتُ  ِلَماَذا؟        مْ ذهبتُ  أينَ .       إىل املعهدِ  مْ ذهبتُ  أنتمْ 

   ؟  خرجُنتَّ  ِلَماَذا ؟      أيَن ذهبُنتَّ .       إىل املعهِد أننتَّ ذهبُنتَّ 
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  ذهبـتـنَّ                ذهبـتُـْم                      ذهبـُت          

        ثِ نَّ ؤَ مُ الْ  عِ مْ اجلَْ  ةُ مَ الَ فعل   فاعل  عَ        رِ كَّ ذَ مُ الْ  عِ مْ اجلَْ  ةُ مَ الَ عَ   فعل   فاعل   فعل     فاعل

        مْ ذهبتُ أنتم     ُبواأنتم ذه                 ذهبتُ  أنا   أنا ذهبَ 

   ذهبُنتَّ أننتَّ       أننتَّ ذهْنبَ 

  

  يُّ مِ جَ عْ األَ  مُ لَ عَ الْ 

  .)  فِ رْ الصَّ  نَ مِ  وعٌ نُ ممَْ (  نُ وَّ نَـ ال يُـ :  يُّ مِ جَ عْ األَ  مُ لَ عَ الْ 

  . انُ تَ سْ اكِ بَ    . نُ دَ نْ لَ  .   مُ يَ لْ وِ .   ِميَكائِيُل    . لُ يربِْ جِ    .وُب قُ عْ يَـ    .يُم اهِ رَ بْـ إِ 

  .   وليمٌ      إبراهيمٌ 
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  الدَّْرُس اْلَخاِمَس َعَشرَ 

  َضَماِئُر اْلُمَخاَطبِ 

   . حممدُ  يا دٌ هِ تَ جمُْ  أنتَ .   مٌ لِّ عَ مُ  نتَ أ . طالبٌ  أنتَ .  رِ كَّ ذَ مُ الْ  دِ رَ فْ مُ الْ  بِ اطَ خَ مُ لْ لِ  ضمريٌ  : تَ نْ أَ 

  . فاطمةُ  يا ةٌ جمتهدَ  أنتِ  .  ةٌ مَ لِّ عَ مُ  أنتِ  . طالبةٌ  أنتِ .  ثِ نَّ ؤَ مُ الْ  املفردِ  بِ للمخاطَ  ضمريٌ  : تِ نْ أَ 

    . ونَ مُ لِّ عَ مُ  أنتمْ  . بٌ الَّ طُ  أنتمْ :  رِ املذكَّ  عِ مْ اجلَْ  بِ للمخاطَ  ضمريٌ :  مْ تُ نْـ أَ 

  . املعهدِ  يا طالبَ  ونَ دُ هِ تَ جمُْ  أنتمْ 

   . اتٌ مَ لِّ عَ أننتَّ مُ   . اتٌ بَ الِ أننتَّ طَ :  ثِ املؤنَّ  اجلمعِ  بِ للمخاطَ  ضمريٌ :  ُنتَّ نْـ أَ 

  . املعهدِ  يا طالباتِ  اتٌ دَ هِ تَ أننتَّ جمُْ 

  ي ؟ خِ أَ  يا كَ مُّ أهذا عَ .  مجيلٌ  كَ تُ يْ ؟ بَـ  كَ الُ حَ  فَ يْ كَ :  رِ املذكّ  للمفردِ ) َك (  بِ املخاطَ  فُ اكَ 

   ؟ ِيت أخ يا كِ مُّ أهذا عَ .  مجيلٌ  كِ تُ يْ ؟ بَـ  كِ الُ حَ  كيفَ :  ثِ ؤنّ امل للمفردِ )  كِ (  بِ املخاطَ  كافُ 

  . مجيلٌ  مْ كُ تُ يْ ؟ بَـ  مْ كُ الُ حَ  كيفَ :  رِ املذكّ  للجمعِ ) ُكْم (  بِ املخاطَ  كافُ 

  ؟ انُ وَ خْ إِ  يا مْ كُ مُّ أهذا عَ  

  .  نَّ مجيلٌ كُ تُ يْ نَّ ؟ بَـ كُ الُ حَ  كيفَ :  ثِ املؤنّ  للجمعِ ) ُكنَّ (  بِ املخاطَ  كافُ 

  ؟ اتُ وَ خَ أَ  نَّ ياكُ مُّ أهذا عَ 

،  بُ تَ كْ ، وال تُ  ةِ مَ لِ كَ الْ بِ  ةً لَ صِ تَّ مُ  بُ تَ كْ ا تُ هَ نـَّ ؛ ألَ  ةً لَ صِ تَّ مُ  ى ضمائرَ مَّ سَ تُ )  نَّ ، كُ  مْ َك ، ِك ، كُ  (

    ؟  مْ ين بيتكُ أين بيتِك ؟     أ    ؟  أين بيتكَ            َالمِ كَ الْ  لِ وَّ ا يف أَ هَ دَ حْ وَ  وال تـُْنَطقُ 

  ؟ نَّ أين بيتكُ 
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  لِ عْ فِ الْ بِ  ةِ لَ صِ تَّ مُ الْ  رِ ائِ مَ لضَّ لِ  لٌ وَ دْ جَ 

  ذهبتُ  أنا  ث املتكلماملفرد املؤنّ   أنا ذهبتُ   ر املتكلماملفرد املذكّ 

  أنِت ذهبتِ   ث املخاطباملفرد املؤنّ   أنت ذهبتَ   ر املخاطباملفرد املذكّ 

َنا  ر املتكلماجلمع املذكّ  َنا  ث املتكلماجلمع املؤنّ   حنُن ذهبـْ   حنُن ذهبـْ

  أننتَّ ذهبُنتَّ   ث املخاطباجلمع املؤنّ   أنتم ذهبتم  ر املخاطباجلمع املذكّ 

  

  ةِ لَ صِ فَ نْـ مُ الْ  رِ ائِ مَ لضَّ لِ  لٌ وَ دْ جَ 

  بُ ائِ الغَ   بُ اطَ خَ مُ الْ   مُ لِّ كَ تَ مُ الْ 

  هو طالبٌ : ر املفرد املذكّ   أنَت طالبٌ : ر املفرد املذكّ   أنا طالبٌ : ر املفرد املذكّ 

  هي طالبةٌ : ث املفرد املؤنّ   أنِت طالبةٌ : ث املفرد املؤنّ   أنا طالبةٌ : ث املفرد املؤنّ 

  هم طالبٌ : ر اجلمع املذكّ   طالبٌ أنتم : ر اجلمع املذكّ   حنن طالبٌ : ر اجلمع املذكّ 

  هنَّ طالباتٌ : ث اجلمع املؤنّ   أننتَّ طالباتٌ : ث اجلمع املؤنّ   حنن طالباتٌ : ث اجلمع املؤنّ 

  . َكَالمِ ُتْكَتُب ، َوتـُْنَطُق يف َأوَِّل الْ  : املنفصلةُ  الضمائرُ                          

  

ْبـَل ، وبـَْعـدَ    قـَ

  . هِ يْ لَ إِ  افٌ ضَ ا مُ مهَُ دَ عْ ي بَـ ذِ الَّ  مُ االسْ ، وَ  انِ مَ لزَّ لِ  انِ فَ رْ ظَ  :قـَْبَل ، َوبـَْعَد 

  . انِ ذَ األَ  لَ بْ قَـ  إىل املسجدِ  ذهبتُ .  سِ رْ الدَّ  دَ عْ بَـ  خرجتُ . وٍع بُ سْ أُ  لَ بْ أيب قَـ  َسافـَرَ 

 الدرِس  دَ عْ بَـ                        أسبوعٍ  لَ بْ قَـ                      .ٍر هْ شَ  دَ عْ بَـ  رُ افِ سَ أُ  

  مضاف إليه  زمان ظرف                     مضاف إليه  ظرف زمان                                            

    بعُد الدرسِ                  أسبوعٍ  قبلُ 
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  انِ سَ رْ الدَّ 

  رَ شَ عَ  عَ ابِ السَّ ، وَ  رَ شَ عَ  سَ ادِ السَّ 

  ، َواْلَخبَـرُ  اْلُمْبَتَدأُ 

  . ةِ لَ مْ اجلُْ  لِ وَّ يف أَ  عُ قَ يَـ  مٌ سْ اِ  : أُ دَ تَ بْ مُ الْ 

  . ةُ دَ ائِ فَ الْ  هِ بِ  لُ صُ حتَْ ، وَ  املبتدأِ  بعدَ  يقعُ  اسمٌ :  رُ بَـ اخلَْ 

  :  َربِ اخلَْ وَ  إِ دَ تَ بْ مُ لْ لِ  ةٌ لَ ثِ مْ أَ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخبرُ   المبتدأُ 

  طالبٌ   هذا

  مفتوحٌ   البابُ 

  مهندسونَ   هؤالءِ 

  جمتهدٌ   ُهوَ 

  أذكياءُ   ُهمْ 

  مجيلةٌ   النُُّجومُ 

  ذَِكيٌّ   أنتَ 

  طبيباتٌ   أننتَّ 

  ونَ ناجح  الطالبُ 
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  لِ اقِ عَ الْ  رِ يْ غَ  َجْمعِ  إلى ةُ ارَ شَ اإلِ 

  .   ةٌ وحَ تُ فْ مَ  ابُ وَ بْـ هذه األَ .   وتٌ يُ هذه بُـ .   بٌ تُ هذه كُ ) :  هِ ذِ هَ (  لقريبِ لغُري العاقِل اجلَْْمُع 

  . ةٌ لَ هْ سَ  وسُ رُ هذه الدُّ 

  .  تلك النـََّواِفُذ ُمْغَلَقٌة .  وٌت يُ بُـ  تلكَ .  ٌب تُ كُ   تلكَ  ) : كَ لْ تِ (  عيدِ لبلغُري العاقِل اجلَْْمُع 

  .تلك الطَّائِرَاُت َكِبريٌَة 

                 .  هؤالء كتبٌ           هذا كتبٌ         هذه كتبٌ 

  . أولئك كتبٌ           ذلك كتبٌ        تلك كتبٌ 

  

  تلك النـََّواِفُذ ُمْغَلَقةٌ   َحةٌ هذه األَبـَْواُب َمْفُتو 

  بدل    خرب  مبتدأ      خرب مبتدأ   بدل      

  

  : اتِ مَ لِ كَ الْ  ضِ عْ بَـ  عُ مْ جَ 

                                          .  ومٌ جنُُ :  مٌ جنَْ                        . وتٌ يُ بُـ :  تٌ يْ بَـ            .     ابٌ وَ بْـ أَ :  ابٌ بَ 

  . رٌ رُ سُ :  يرٌ رِ سَ                  .  ، وُمحُرٌ  ريٌ محَِ :  ارٌ ِمحَ                 .  مٌ الَ قْ أَ :  مٌ لَ قَـ 

                                                              . بٌ الَ كِ :  بٌ لْ كَ                         . اتٌ ارَ يَّ سَ :  ةٌ ارَ يَّ سَ                 .  ارٌ هَ نْـ أَ :  رٌ هْ نَـ 

                                                                  .    ورٌ ، وحبُُ  ارٌ ِحبَ :  رٌ حبَْ                           . وسٌ رُ دُ :  سٌ رْ دَ             . اتٌ رَ ائِ طَ :  ةٌ رَ ائِ طَ 

  .  اتٌ اجَ رَّ دَ :  ةٌ اجَ رَّ دَ             . ةٌ صَ مِ قْ ، وأَ  انٌ صَ مْ قُ :  يصٌ مِ قَ              .  بٌ تُ كُ :  ابٌ تَ كِ 

  بـََناتٌ : بِْنٌت    . الٌ بَ جِ :  لٌ بَ جَ              .  ولٌ قُ حُ :  لٌ قْ حَ 
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  الدَّْرُس الثَّاِمَن َعَشرَ 

  اْلُمثَـنَّى

  .  لِ اقِ عَ الْ  ْريِ غَ َما َدلَّ َعَلى اثـْنَـْنيِ ، َأِو اثـَْنتَـْنيِ لِْلَعاِقِل ، وَ : اْلُمثـَىنَّ 

   . انِ وَ خَ أَ :  خٌ أَ .  انِ تَ نْ بِ :  تٌ نْ بِ .   انِ دَ لَ وَ :  دٌ لَ وَ .   انِ تَ أَ رَ مْ اِ :  ةٌ أَ رَ مْ اِ .   نِ الَ جُ رَ :  لٌ جُ رَ :  اقلُ الع 

  . انِ تَ فَـ رْ غُ  : ةٌ فَ رْ غُ   .  نِ االَ يَ رِ  : الٌ يَ رِ   .  انِ تَ اعَ سَ :  ةٌ اعَ سَ    . انِ مَ لَ قَـ :  مٌ لَ قَـ :  العاقلِ  غريُ 

  . فاطمُة هلا ِطْفَالِن َصِغريَاِن   .بـَْناِن َوبِْنَتاِن ٌد له اخال :أمثلٌة للمثنَّى 

َناِن وأُُذنَاِن وَيَداِن ورِْجَالِن    .َصالَُة اْلَفْجِر رَْكَعَتاِن     . يل َعيـْ

  

  َهَذاِن ، وَهاتَانِ 

  .ىنَّ القريِب املذكَِّر العاقِل ، وغِري العاقِل ثَـ مُ لْ اسُم إشارٍة لِ : َهَذاِن 

  . العاقِل ، وغِري العاقِل  القريِب املؤنَّثِ  ىنَّ ثَـ مُ لْ لِ  إشارةٍ  اسمُ :  انِ اتَ هَ 

   . انِ يقَ دِ صَ  هذانِ  .  انِ احَ تَ فْ مِ  هذانِ  .  انِ رَ اجِ تَ  هذانِ   .اِن مَ لَ اِن قَـ ذَ هَ   .اِن بَ الِ اِن طَ ذَ هَ 

  . انِ بَ لْ كَ   هذانِ 

 .  انِ تَ يقَ دِ صَ  هاتانِ   . انِ تَ غَ لُ  هاتانِ   . انِ تَ رَ اجِ تَ  هاتانِ  .  انِ تَ رَ طَ سْ مِ  انِ اتَ هَ .  انِ تَ بَ الِ طَ  انِ اتَ هَ 

   . انِ تَ بَ لْ كَ   هاتانِ 
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  َكـمْ 

  .اسُم اْسِتْفَهاٍم َيُدلُّ على اْلَعَدِد ، واالسُم الذي بـَْعَدُه َمْنُصوٌب ُيَسمَّى َمتِْييزاً : َكْم 

  .     انِ وَ خَ  أَ ك ؟ يلا لَ خً أَ  مْ كَ .     انِ ابَ تَ ي كِ دِ نْ ؟ عِ  كَ دَ نْ اباً عِ تَ كِ   مْ كَ 

  . َواِحدٌ  دٌ جِ سْ ؟ فيه مَ  عِ اِر يف هذا الشَّ  داً جِ سْ مَ  مْ كَ 

    .  لك ؟ يل َثَالُث َأَخَواتٍ  تاً خْ أُ  مْ كَ                   .   انِ تَ يبَ قِ عندك ؟ عندي حَ  ةً يبَ قِ حَ  مْ كَ 

  .؟ فيه َسيَّاَرتَاِن  كَ تِ يْ يف بَـ  ةً ارَ يَّ سَ  مْ كَ  

  

  ؟ لكَ  كم أخاً                      فتاتانِ  هاتانِ                          رجالنِ  هذانِ 

  يزٌ يِ متَْ    استفهامٍ  اسمُ           خربٌ    مبتدأٌ                           خربٌ     مبتدأٌ 
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  الدَّْرسانِ 

  َواْلِعْشُرونَ  ، رَ شَ عَ  عَ اسِ التَّ 

  اْلَعـَددُ 

 ودُ دُ عْ مَ الْ  انَ ا كَ ذَ إِ : َأْي (  يثِ نِ أْ التَّ ، وَ  ريِ كِ ذْ يف التَّ  اِلُف اْلَمْعُدودَ خيَُ  ) 10 إىل  3( اْلَعَدُد ِمْن 

  ) .َوِإَذا َكاَن اْلَمْعُدوُد ُمَؤنَّثاً فَِإنَّ اَْلَعَدد َيُكوُن ُمذَكَّراً  ، ثاً نَّ ؤَ مُ  ونُ كُ يَ  دَ دَ عَ الْ  نَّ إِ فَ  راً كَّ ذَ مُ 

  .) ُمَضافاً إِلَْيِه : َأْي َيُكوُن ( بِاِإلَضاَفِة  وراً رُ جمَْ  عاً مجَْ  ونُ كُ يَ  ودُ دُ عْ مَ الْ و  

  ثِ املؤنَّ  للمعدودِ  أمثلةٌ   رِ املذكَّ  للمعدودِ  أمثلةٌ 

    هِ يْ لَ إِ  افٌ ضَ مُ          اتٍ بَ الِ طَ  ثُ الَ ثَ                         هِ يْ لَ إِ  افٌ ضَ مُ         بٍ الَّ طُ  ةُ ثَ الَ ثَ 

  اءٍ سَ نِ  عُ بَ رْ أَ                                                     الٍ جَ رِ  ةُ عَ بَـ رْ أَ 

  َكِلَماتٍ  سُ مخَْ                                                     بٍ تُ كُ  ةُ سَ مخَْ 

  اتٍ اعَ سَ  تُّ سِ        ابٍ وَ بْـ أَ  ةُ تَّ سِ 

  . اتٍ اجَ رَّ دَ  عُ بْ عندي سَ      . مٍ الَ قْ أَ  ةُ عَ بْـ ي سَ دِ نْ عِ 

  . اتٍ يَّـ وبِّ رُ  اِينْ مثََ  هذا الكتابِ  مثنُ                         . تٍ االَ يَ رِ  ةُ يَ انِ مثََ  ابِ تَ كِ ا الْ ذَ هَ  نُ مثََ 

  . اتٍ مَّ عَ  عُ سْ يل تِ      .ِيل ِتْسَعُة أَْعَماٍم 

                                                                 . اتٍ بَ الِ طَ  رُ شْ عَ  يف هذا الفصلِ                                  .يف هذا اْلَفْصِل َعَشَرُة ُطالٍَّب 

  

  . عِ مْ على اجلَْ  سَ يْ لَ ، وَ  ودِ دُ عْ مَ يف الْ  دِ رَ فْ مُ على الْ  هِ يثِ نِ أْ تَ ، وَ  دِ دَ عَ الْ  ريِ كِ ذْ يف تَ  مُ كْ احلُْ 
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  . )اٌب تَ كِ (  رٌ كَّ ذَ مُ  يف املعدودِ  املفردَ  نَّ ألَ ) مخسة (  العددُ  ثَ نِّ أُ . مخسُة كتٍب  :أمثلٌة 

  ) .اٌل يَ رِ (  رٌ مذكَّ  يف املعدودِ  املفردَ  نَّ ألَ ) مثانية (  العددُ  ثَ نِّ أُ . مثانيُة رياالٍت         

  الدَّْرُس اْلَحاِدي َواْلِعْشُرونَ 

  . ةِ قَ ابِ السَّ  وسِ رُ الدُّ  ضِ عْ بَـ لِ  ةٌ عَ اجَ رَ مُ  سُ رْ الدَّ  اذَ هَ 

   . حممدٌ هذا    . املدرسِ  مكتبُ  هذا   .ا نفصلُ  هذا:  رِ املذكّ  للقريبِ  اإلشارةِ  أمساءُ  -1

  .ا نَ سُ رِّ دَ مُ  هذا

  . مرُمي  هذه  . مكتبُة املدرِس  ههذ   . ِيت سَ رَ دْ مَ  هذه:  ثِ املؤنّ  للقريبِ  اإلشارةِ  أمساءُ  -2

  .ا تـُنَ سَ رِّ دَ مُ  ههذ

  .مكتُب املدرِس  ذلكَ    . هُ يُّ سِ رْ كُ   َذاكَ :  رِ املذكّ  للبعيدِ  اإلشارةِ  أمساءُ  -3

    . عليٌّ  ذلكَ حممٌد ، و  ذاكَ  

  .فاطمُة  تلكَ     . الطالبِ  مكاتبُ  تلك:  ثِ املؤنّ  للبعيدِ  اإلشارةِ  أمساءُ  -4

  .الكتُب للمدرِّسَني  تلكَ  

  . يهؤالِء أصدقائِ     . تلَك حقيبِيت     . سِيت هذه مدرَ :  املتكلمِ  ياءُ  -5

  . هُ بُّ حنُِ  حنن، ناسُ هذا مدرِّ .  طالبٍ  ةُ رَ شَ عَ  نايف فصلِ .  ناهذا فصلُ :  مِ للمتكلِّ  اجلمعِ  ضمريُ  -6

  .  بُ اتِ كَ مَ  هفي    . انِ تَ ذَ افِ نَ  هفي    . واسعٌ  فصلٌ  هو:  رِ املذكّ  للمفردِ  الغائبِ  ضمريُ  -7

  .  انِ ابَ يَ الْ  نَ مِ  هو    . ةٌ ورَ بُّ سَ  هفي

 اأبوا�ُ .  أبوابٍ  ثالثةُ  اهلََ    . كبريةٌ   رسةٌ دْ مَ  هي   . قريبةٌ  هي:  ثِ املؤنّ  للمفردِ  الغائبِ  ضمريُ  -8

  . مفتوحةٌ 
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.  خمتلفةٌ  مْ هُ اتُـ غَ لُ    . ةٍ فَ لِ تَ خمُْ  من بالدٍ  مْ هُ   .  مْ هُ يـُّ اسِ رَ كَ   : رِ املذكّ  للجمعِ  الغائبِ  ضمريُ  -9

  . دٌ احِ وَ  مْ هُ ينُـ دِ   .  خمتلفةٌ  مْ هُ انُـ وَ لْ أَ 

هم  . كبريتانِ   نافذتانِ  .  عٌ واس فصلٌ    . كثريةٌ   فصولٌ   .  كبريةٌ   درسةٌ مَ :  نعتٌ منعوٌت و  -10

  . حٌ الِ صَ  رجلٌ    . خمتلفةٍ  بالدٍ  ِمنْ 

. ا أبوا�ُ .  الطالبِ  مكاتبُ .  املدرسِ  مكتبُ .  أبوابٍ  ثالثةُ :  إليهِ  ومضافٌ  مضافٌ  -11

  .م لغا�ُ . نا فصلُ 

  .  هُ يُّ سِ رْ ذاك كُ     . ا مفتوحةٌ أبوا�ُ    .  هي قريبةٌ .  درسِيت هذه مَ :  وخربٌ  مبتدأٌ  -12

  .نا سُ هذا مدرِّ    .  كبريٌ  سِ املدرِّ  مكتبُ 

  .الطَّالَِباِن ُجمَْتِهَداِن       . كبريتانِ   فيه نافذتانِ :  ىنَّ ثَـ مُ الْ  -13

  .  طالبٍ  ةُ رَ شَ عَ              .  أبوابٍ  ثةُ الَ ثَ :  العددُ  -14

  . خمتلفةٍ  بالدٍ  نْ مِ  هم.  طالبٍ  ةُ رَ شَ نا عَ يف فصلِ .  فصولٌ  يف املدرسةِ :  اجلرِّ  فُ رْ حَ  -15

   ـنا فصلُ               ـها                أبوابُ 

  مضاف مضاف إليه  مضاف مضاف إليه

  

  . ه ـذاك كرسيُّ                ي     ـهذه مدرستِ 

  مبتدأ     خرب   مضاف إليه  مبتدأ     خرب   مضاف إليه

  

  هي َمدرسٌة كبريةٌ   هم خمتلفةٌ ـلغاتُ                 مكتُب املدرِس كبريٌ 
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  مبتدأ   خرب    نعت      خرب    مضاف إليه  مبتدأ     خرب   إليه مضاف   مبتدأ

  

  الدَّْرَسانِ 

  ونَ رُ شْ عِ والْ  ثُ الِ الثَّ ،وَ  ونَ رُ شْ عِ الْ ي وَ انِ الثَّ 

  اْلَمْمُنوُع ِمَن الصَّْرفِ 

   . ، َوُجيَرُّ بِاْلَفْتَحِة نَِيابًَة َعِن اْلَكْسَرةِ  نُ وَّ نَـ ال يُـ  مٌ سْ اِ : اْلَمْمُنوُع ِمَن الصَّْرِف 

َواُع األَ    :ِف رْ الصَّ  نَ ِة مِ وعَ نُ مْ مَ اِء الْ مَ سْ أَنـْ

ُة نَ يْـ  ، زَ ميَُ رْ مَ : اْلَعَلُم اْلُمَؤنَُّث  -1   .ُب ، عائشُة ، َمكَُّة ، ُجدَّ

    .زَُة ، ُمَعاِويَُة ، طَْلَحُة محَْ : كٌَّر ذَ ُث يف اللَّْفِظ ، وَمْعَناُه مُ نَّ ؤَ مُ ُم الْ لَ عَ الْ  -2

  . َرَمَضانُ ،  انُ وَ رْ ، مَ  انُ يَ فْ سُ  َعفَّاُن ، ، انُ مَ ثْ عُ :  ْنيِ تَـ دَ ائِ زَ  ونٍ ونُ  فٍ لِ أَ بِ  ومُ تُ خْ مَ العلُم الْ  -3

  .َأْمحَُد ، أَنـَْوُر ، يَزِيُد : العلُم الذي على َوْزِن اْلِفْعِل  -4

  .، بَارِيُس  ُم ، ِإْدَوْرُد ، بَاِكْسَتانُ ، يـَْعُقوُب ، ِوْليَ  ِإبـْرَاِهيمُ : العلُم اَألْعَجِميُّ  -5

  .أَبـَْيُض ، َأْمحَُر ، َأْخَضُر :  ِن أَفـَْعلَ زْ الصَِّفُة اليت على وَ  -6

  .َكْسَالُن ، َجْوَعاُن ، َعْطَشاُن ، َغْضَباُن :  ِن فـَْعَالنَ زْ ُة اليت على وَ فَ الصِّ  -7

  . اءُ يَ وِ قْ ، أَ  ِطبَّاءُ ، أَ  اءُ قَ دِ صْ ، أَ  اءُ يَ نِ غْ أَ ):  ءَ الَ عِ فْ أَ  على وزنِ (  ةٍ ودَ دُ ممَْ  فٍ لِ أَ بِ  ومُ تُ خْ مَ الْ  مُ االسْ  -8

  .ُزَمَالُء ، ُعَلَماُء  ، اءُ رَ زَ ، وُ  اءُ رَ قَ فُـ ) :  على وزِن فـَُعَالءَ ( ٍف َممُْدوَدٍة لِ أَ وُم بِ تُ خْ مَ ُم الْ االسْ  -9

  . َساِجُد ، َمَعاِهُد ، فـََناِدُق ، َمَكاِتُب مَ :  ِن َمَفاِعلَ زْ االسُم الذي على وَ  -10

  .َمَناِديُل ، َمَفاتِيُح ، فـََناِجُني ، َكرَاِسيُّ :  ِن َمَفاِعيلَ زْ االسُم الذي على وَ  -11
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  : ةِ حَ تْ فَ الْ بِ  رُّ جَ يُ  فِ رْ الصَّ  نَ مِ  وعُ نُ مْ مَ الْ 

  . ةَ كَّ الكعبُة يف مَ . َن دَ نْ اٌر يف لَ مَّ عَ . اَن تَ سْ اكِ بَ  نْ أنا مِ . َد محَْ هذا الكتاُب ألَ . َب نَ يْـ ذهبُت إىل زَ 

  . ةِ قَ ابِ السَّ  ةِ لَ ثِ مْ ا يف األَ مَ ، كَ  رِّ اجلَْ  فِ رْ ِحبَ  ورٌ رُ جمَْ   -1:  انِ عَ وْ نَـ  ورُ رُ جْ مَ الْ 

  .عندي مخسُة مفاتيَح   . هذا كتاُب أمحَد   . بيُت زينَب مجيٌل :  ةِ افَ ضَ اإلِ بِ  ورٌ رُ جمَْ  -2

   . أخُت مرواَن مريضةٌ 

  يَح               أخُت مرواَن  بيُت زينَب                كتاُب أمحَد               مخسُة مفات

  مضاف  مضاف إليه   مضاف  مضاف إليه            مضاف  مضاف إليه  مضاف  مضاف إليه

  

  .                            هذا حلمزةَ                                           .هذا حملمٍد          

               رفِ من الصّ  ألنه ممنوعٌ  بالفتحةِ  جمرورٌ                             فِ رْ ممنوعاً من الصَّ  سَ يْ ألنه لَ  بالكسرةِ  جمرورٌ 

  

  كتاُب محزٍة          كتاُب محزَة      كتاُب حممَد      كتاُب حممٍد 

  

        أبيضٌ         إبراهيٌم          أمحدٌ             عثمانٌ         محزةٌ        مرميٌ 

   .  مناديلٌ            مساجدٌ        فقراءٌ       أغنياءٌ     كسالٌن 
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 .ِه َأْمجَِعَني َمتَّ ِحبَْمِد اللَِّه تـََعاَىل ، والصََّالُة والسََّالُم َعَلى نَِبيـَِّنا ُحمَمٍَّد وآلِِه وَصْحبِ 


	



