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 : المبحث االول) نصوص من القرآن الكرٌم(الفصل الدراسً االول

 (مع اللغة والتفسٌر والبالغة.ٓٔ-ٔسورة الكهف حفظ من اآلٌة) -ٔ
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 .والبالغة والتفسٌر اللغة مع(ٖٔ-ٔٔ)اآلٌة من حفظ الحجرات سورة -ٕ 
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 .والبالغة والتفسٌر اللغة مع(9ٔ-ٔ)اآلٌة من حفظ االعلى سورة -ٖ 
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 )االدب والنصوص(-المبحث الثانً:

 الشاعر اٌلٌا ابً ماضً قصٌدة)كن بلسماً( -ٔ
م وهاجر الى الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة، وٌعد فً مقدمة 889ٔشاعر لبنانً ولد فً سنة 

شعراء المهجر الذٌن عملوا على تعرٌف الغربٌن بالحضارة العربٌة، ولُه دواوٌن 
  9٘8ٔشعرٌة)الجداول والخمابل(وانشاء فً المهجر جرٌدة) السمٌر( بالعربٌة، توفً سنة 

ب بؤحد رجال الدٌن المسٌحٌن الذٌن زاروا المهاجرٌن العرب فً للترحٌقال هذه القصٌدة 
 كــن بلسماً                                نٌوٌورك.

 الوًة إن صاَر غٌرَك علقماــكن بلسماً إن صاَر دهرَك ارقما                    وح

 لحٌاة ببعض ماإن الحٌاة حبتــَك ُكـــلَ كنــوزها                   ال تبخلَن على ا

 احسن وإن لم تجزى حتى بالثنا                   أي الجزاء الغٌث ٌبغً إن هما

 أومــن ٌثٌب البــلبل المترنمــا                    ةً مــن ذا ٌــكافا زهــرًة فواحـــ

 تـــجد هذٌــن منهــم اكـــرمــا                عدَّ الكرام المحسنٌن وقسهم بهما 

 انً وجدُت الحب علمــاً قٌمــا                   صاح خذ علَم المحبِة عنهما ٌا 

 وعــاش مذمما مــذممةً  لــو لــم تفح هذي وهذا ما شــدا                   عاشتْ 

 وتنعما فً الحٌاةِ  السوى وهناءهم                    إن شبَت تسعدُ  فأعمل إلسعادِ 

 معاني الكممات
 معنيا الكممة
 بمسم
 ارقم 

 العمقم
 حبتك
 الثنا

 الغيث
 ىمى

 المترنم  
 ياصاح
 الدمى

 دواء وشفاء
 حية)افعى( فييا سواد وبياض

 نبات مرَّ شديد المرارة
 منحتك ووىبتك

 المديح
 المطر
 تساقط

 المغني والشادي، وشدا: غنى
 ياصاحبي)مختصرة(

 التماثيل
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 التعلٌق النقدي
الشعراء المهاجرٌن الى الوالٌات المتحدة، مطلع القرن ٌعد اٌلٌا ابو ماضً من ابرز 

العشرٌن، تمٌز شعرهُ بالتفاإل، وفً أحٌان اخرى بنزعة فلسفٌة روحٌة تعشق االٌمان، وبؤن 
 ٌكون االنسان فً هذا الكون مكلفاً بوظابف سامٌة.

وطنه إن هذه القصٌدة تغذي نزعته الروحٌة الى مواجهة ما ٌحتمل الشاعر من معاناة فً م
وارثاً الظلم والذل والقهر السٌاسً، اذ  المستعمرات ىمن احدَم الجدٌد، وٌتحدث عن انسان قدِ 

ان هجرته غٌر ٌسٌرة ومحملة بالمصاعب والعناء، وعلٌه ان ٌرد علٌها بفلسفة التفاإل 
 والفرح لعلهما سٌحطمان صالبة الشدابد التً واجهها فً هذه الحٌاة.

، والحالوة للعلقم، والعطاء لألرقمٌكون االنسان كالبلسم دواء  وٌنصح اٌلٌا ابو ماضً ان
واالحسان وٌشبهها بالمطر والزهر وشدو الطٌر وبالحب فً وجه الكراهٌة والجهل، ولخص 
ابو ماضً لنا فً قصٌدته تجربة الهجرة المؤساوٌة عن الوطن وطرح حالً لمواجهة هذه 

  المعاناة.
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 (الحماسة)قصٌدة ابً الطٌب المتنبً الشاعر -ٕ
وتعلم ، هـ(من قبٌلة جعفةٖٖٓهو أحمد بن الحسٌن)شاعر عراقً(ولد فً مدٌنة الكوفة سنة)

على ٌد عدد من العلماء واالدباء منهم ابن السراج واألخفش، وتفقه فً علوم الدٌن والمذاهب 
قت مبكر من شبابه، وغادر والشعر القدٌم والفلسفة والتصوف، وظهرت موهبته الشعرٌة فً و

الكوفة متنقالً بٌن مجالس الحكام العرب حتى استقر به المقام فً بالط سٌف الدولة الحمدانً 
 ة والفروسٌةٌالملك النعمان ابن المنذر فً مدٌنة حلب، واشتهر بؤغراض الشعر الحماس

 اً فً عالقته بهملحكام فٌضع شروطاألنفة والكبرٌاء إلى حد انُه كان ٌجرإ على االعربٌة، و
 هـ(.ٖٗ٘وقتل فً منطقة العاقول قرب النعمانٌة على ٌد الشقً فاتك األسدي سنة)

 الحماسة

 ٌـا اعــدل الــناس االفـً مـعامـلتـً                       فٌك الخصام وانت الخصم والحكمُ 

 تــظـنـن انا للـٌث ٌـــبـتـسمُ اذا رأٌـــت نــٌـوب اللــٌـث بــارزة                       فـــــال 

 ومـهجة مـهجتً مـن هـم صـاحـبها                       ادركــتــها بـجـواد ظــهرهُ  حــرمُ 

 رجاله فً الركض رجل والٌدان ٌد                       وفــعله مــا تــرٌد الـكـف والــقـدمُ 

 وجـــداننا كـل شًء بـعدكـم عــدمُ                ٌــامـن ٌـعـز عـلـٌنا ان نــفـارقــهـم        

 مــا كــان اخــلـقنـا مـنكـم بـتكـرمـة                       لـــــوان امــركم مــن امــرنا امــمُ 

 ان كــان ســركـم مـا قال حـاسـدنـا                       فــما لـــجــرح اذا ارضــاكـم الــمُ 

 رعـٌتـم ذاك مـعـرفـــة                       ان الــمـعـارف فً اهل النـهى ذمـمُ  وبـٌـنـنا لـو 
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 معاني الكممات

 معنيا الكممة
 اليمّ 

 الجود
 الحرم

 وجدان
 اخمقنا
 األمم

 النيى
 الذمم

 الروح
 ما اىتممت بو، أي: جيدت بو.

 ماال يحل انتياكو.
 مصدر وجد. ما يجدُه المرء.

 أحرانا.
 أمم: قريب.

 العقول.

 العيود.

 التعلٌق النقدي
ٌبدأ المتنبً قصٌدة بتوجٌه عتاب إلى سٌف الدولة بصٌغة نداء غٌر حقٌقً فٌصفه بالعدل 
المطلق مع الناس غٌرهُ، وٌحدد المشكلة فً هذا العتاب بؤن المعاتب أي سٌف الدولة هو 

بة بٌنهما صعبة الحل، ثم ٌشرع الخصم، وهو الحكم نفسُه، ما ٌجعل القضاء بالمشكلة الناش
المتنبً على عادته فً ابٌات الحماسٌة كلها ٌفخُر بنفسه إلى جانب العتاب غرضاً ربٌساً 

والمعانً والصور اإلبداعٌة والقصٌدة مشهورة كونها  وابتداع الحكم الجمٌلة واألمثلة الرابعة
 .معنى المدح والعتاب والحماسة والفخر تضمنت
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 (سفر اٌوب)قصٌدة بدر شاكر السٌاب الشاعر -ٕ

في قرية جيكور، وىي من قرى قضاء )أبي الخصيب(  52/25/2252ولد الشاعر بدر شاكر السياب في 
 ثم فقد والدتو وىو في سن السادسة من عمره، مما كان لو بالغ األثر في حياتو. وبعد .في محافظة البصرة

أن أتم الشاعر دروسو االبتدائية، انتقل إلى البصرة وتابع دروسو الثانوية، ثم التحق بدار المعممين العالية، 
واختار فرع المغة العربية حيث قضى ىناك سنتين وىو يتتبع األدب العربي بالدراسة والتحميل. وفي سنة 

السياسية  لِو الىألثناء عِرف بميو ي تمك ا. وف2291انتقل إلى فرع المغة االنجميزية وتخرج منو سنة  2292
، التي كانت تسعى إلى تحرير العراق من النفوذ االنجميزي. وبعد أن أسندت إليو وظيفة التعميم لوالنضا

، األمر الذي كان سببا في إيداعو في ةالسياسي وونشاطات وِ ، كان السياب ما زال يمارس ميوللمغة االنجميزية
عاد  ثميران ثم إلى الكويت حيث توجو إلى ا 2225البصرة سنة حريتو، غادر  السجن، وبعد أن استرجع

 .، حيث وّزع وقتو بين العمل الصحافي والوظيفة في مديرية االستيراد والتصدير2229إلى بغداد سنة 
االسمحة حفار القبور  ،المومس العمياء، ، اساطيرازىار ذابمة :ىيفي الشعر لمسياب اثار مطبوعة  

 المعبد ،مختارات من الشعر العالمي الحديث )قصائد مترجمة(، انشودة المطر، وقد كان لُو واالطفال
أما اثاره المخطوطة  . اصدار دار العودة) نبجزئييديوان ، )شناشيل ابنة الجمبيو ، منزل االقنانق، و الغري

)ممحمة شعرية(، من  ىالصغر يا )ممحمة شعرية(، القيامة زئير العاصفة )شعر(، قمباس :يمالحم شعرية ى
شعر ناظم حكمت )تراجم(، قصص قصيدة ونماذج بشرية، مقاالت وبحوث مترجمة عن االنكميزية منيا 

 .السياسية واالدبية
إلى بيروت ودخل مستشفى الجامعة  ، أخذ منو المرض مأخذا كبيرا، "فسافر لمعالج 2295وفي بداية 

بعد أيام نشر مجددا في اآلداب قصيدة بعنوان ابن الشييد، ثم عاد إلى البصرة، ومنيا  ثم غادره األمريكية
بقصد العالج أيضا. كتب شعرا كثيرا ىناك، ومن بين  2295ديسمبر  29توّجو إلى لندن التي وصميا في 

اما في قصائده سفر أيوب. عاش محنة المرض والفقر في انجمترا ثم عاد بعد يأس إلى البصرة وقد قضى أي
فدخل مستشفى الموانئ بالبصرة، ثم ُنقل إلى  2299فبراير  2تدىورت حالتو الصحية في ، و باريس

 . كانت وفاتو 2299 /59/25وفي كويت عمى حساب الحكومة الكويتية، مستشفى األميري في ال
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 سفر اٌوب

 لك الحمد مهم استطال البالء

 ومـــهـمـا اسـتـبـد االلـــــم

 ان الـرزاٌا عطاءلك الـحمد 

 وان المصٌبات بعض الكرم

 الــم تـعـطـٌـنـً هـذا الـظالم

 واعـطٌتنـً انــت هـذا السـحـر

 فهل تشكر االرض قطر المطر

 وتغضب ان لم ٌجدها الغمام

 شهور طوال وهذي الجراح

 تمـزق جـنـبـً مـثل الـمـدى

 وال ٌهدأ الداء عند الصباح

 وال ٌمسح اللٌل اوجاعه بالردى

 لكن اٌوب وان صاح صاحو

 معاني الكممات

 معنيا الكممة
 الرزايا
 الردى
 الخافق
 السيد

 اصداء

 جمع رزية: مصيبة
 الموت
 القمب

 والسياد: األرق ومجافاة النوم النو يتأمل عظمة الخالق
 جمع صدى: تردد الصوت
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 التعميق النقدي
االنسانية، ومعالجتو الفنية، إذ فاق عمى غيره في ىذا الشأن،  بمواضعاتوالسياب  ُعرف الشاعر بدر شاكر

والسبب في ذلك أن بدرًا نفسة خبر ىذه الموضوعات بقوة التجربة ونحن نعرف أن النبي ايوب )عمية السالم 
طوال عمره المديد،  البميغة قالُو فيو من الحكم (اصيب ببالء مرض حتى ذاع صيتُو في اآلفاق عبر ما

الشديدة ألىوال المرض، تساندُه زوجتو المخمصة)رحمة( وقد اصيب بمرض عضال لم يميمُو كثيرًا ومعاناتو 
وفي نظر الشاعر تفوق -في األقل -في الدنيا، كما اميل نبي اهلل ايوب)عميو السالم( لذا ان مأساة شاعرنا

نى حياًء لكنو تجرأ عمى مأساة النبي ايوب)عميو السالم(. إن الشاعر بدر ىو شاعر رقيق لم يقل ىذا المع
فيو عمى لسانو والقصيدة عمى رغب  أن يخيم في ظل صبر النبي ايوب)عميو السالم(الطويل، ويقول كل ما

ريخية وظفيا فنيًا امن حقيقة ت وفق ىذه الرؤية صوت شعري انساني، نجح فيو الشاعر ان يدفع بيا مستفيداً 
 ليوصل معاناتو الى المتمقي.
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 قواعد اللغة العربٌة -ثالث:المبحث ال

 -:عارفــواع المــان

 (، االسم الموصول، المعرف بال، المعرف باإلضافةالعلم، الضمابر، اسماء اإلشارة )اسم

هو اسم معرفة ٌدل على معٌن قد ٌكون انساناً أو حٌوان أو مكان أو غٌر ذلك وال  -العلم: -أوالً 

 ٌحتاج إلى قرٌنة تدل علٌه أي لفظ ٌوضحه مثل)محمد، بعلبك، بغداد(.

 -العلم:اسم انواع 

وهو اسم معرفة ٌدل على معٌن وٌتكون من كلمة واحدة مثل)زٌد،  -العلم المفرد:اسم  -ٔ

موقعه من الجملة مثل)محمد مجتهد( لفظة محمد تعرب مبتدأ، قٌس، لٌلى( وٌعرب حسب 

و)رأٌت محمداً( لفظة محمد تعرب مفعول به، و)مررُت بمحمٍد(لفظة محمد تعرب اسم 

 .و)ُكِرَم محمٌد بالجابزِة( نابب فاعلمجرور

وهو اسم معرفة ٌدل على معٌن وٌتكون من كلمتٌن أو اكثر وله ثالثة  -العلم المركب:اسم  -ٕ

وهو ما بدأ بكلمة )عبد، أو ابو، أو أم، أو ابن ( مثل  -: العلم المركب تركٌب اضافة -أانواع   

)عبدهللا وابو بكر، وابن المعتز، ابن المقفع، ابن مالك(وقد ٌكون مضافاً إلى كلمة الدٌن، مثل 

 ح الدٌن، بهاء الدٌن، شمس الدٌن(.)عالء الدٌن صال

االسم المبدوء بكلمة )عبد، أو ابو، أو أم، أو ابن ( ٌعرب االسم االول حسب  -مالحظة:

 -موقعة من الجملة وهو مضاف، أما االسم الثانً فٌعرب مضافاً الٌه دابماً، مثل:

 فلفظة )عبد( تعرب فاعل وهو مضاف و)هللا( مضاف الٌه. – جاَء عبدهللا 
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 فلفظة )ابن( تعرب مفعول به وهو مضاف و)المعتز( مضاف الٌه. - أٌُت ابن المعتزر

 فلفظة )أم( تعرب اسم مجرور وهو مضاف و)الخٌر( مضاف الٌه. - سلمُت على أم الخٌر

وهو المنقول عن جملة أي أنه كان باألصل جملة فؤستخدم  -العلم المركب تركٌباً اسنادٌاً : -ب

العلم ومنه)سر من رأى، جاد الحق، جاد المولى، تؤبط شراً( أي اسند  كلمة واحدة دالة على

ًّ اسنادٌاً، فجملة )سر من رأى(اسندت إلى مد ٌنة سامراء فغدْت كلمة إلى كلمة أخرى فُسم

أما عالمة اعرابه فانه ٌبقى على حركته التً كان علٌها قبل أن ٌصبح علماً وتقدر واحدة. 

أي ٌعرب بالحركات المقدرة. مثال)سر من رأى مدٌنة  علٌه عالمات االعراب الثالث،

و)رأٌُت جاد مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة  -:فأعراب سر من رأى(.عراقٌة

الحق( مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة، و)سلمُت على جاد المولى(اسم مجرور بالكسرى 

 .المقدرة

ٌتكون من كلمتٌن ممزوجتٌن بكلمة واحدة وهو وهو اسم  -العلم المركب تركٌباً مزجٌاً: -ج

وهو المختوم بلفظة )وٌه( فهو مبنً على الكسر دابماً فً محل رفع أو  -مبنً: -ٔنوعان: 

تغٌر حتى لو تغٌر موقعه نصب أو جر والمقصود بالمبنً هو الذي ٌالزم حالة واحدة وال ٌ

ِسٌبوٌِه عالٌم فً ) -:بلوٌه، نفطوٌه (امثله فً االعراومنه)ِسٌبوٌه، خااالعرابً 

قابلُت مبنً على الكسر فً محل رفع مبتدأ، و)علم مركب تركٌب مزجً اسم )سٌبوٌه((النحو

 علم مركب تركٌب مزجً مبنً على الكسر فً محل نصب مفعول به.اسم )خالوٌه( (خالوٌِه 



ٕٖ 
 

ً على الكسر فً محل جر بحرف الجر، وقد ٌجر سلمُت على سٌبوٌه )سٌبوٌه( اسم مبن

 اسم مبنً على الكسر فً محل جر باإلضافة. (خالوٌه:خالوٌه  اعجبت بمإلفاتِ اإلضافة مثل)ب

ه فً الجملة ومنه وهو االسم الذي تتغٌر حركة اخره حسب موقع -المعرب: -ٕ

 -(، امثلة فً اإلعراب:معد ٌكرب، بختنصراالسماء)بعلبك، حضرموت، 

 )بعلبك(مبتدأ مرفوع وعالمة رفعة الضمة الظاهرة . بعلبٌك مدٌنٌة جمٌلةٌ 

 )حضرموَت( مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. زرُت حضرموتَ 

)بعلبَك(اسم مجرور وعالمة جره الفتحة بدل الكسرة ألنه ممنوع من  سافرُت إلى بعلبكَ 

 (فاعل مرفوع بالضمة.معد ٌكربمْن السفِر() معد ٌكرب)جاَء الصرف.

ممنوع من  أيإن العلم المعرب المركب تركٌباً مزجٌاً ٌكون ممنوع من الصرف  -حظة:مال

 التنوٌن، أي ال ٌنون وٌجر بالفتحة نٌابة عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف.

 -انواع العلم من حٌث المعنى:

 وهو لٌس بكنٌه وال لقب، مثل )زٌد، عامر( -االسم :-ٔ

وهو ما ٌبدأ بكلمة) اب، اخ ، ام(مثل)عبدهللا، وام الخٌر، وابن سٌنا(والغرض  -الكنٌة :-ٕ

 من هذا النوع هو زٌادة فً تمٌز أي تعٌن المسمى وهو تابع للمركب تركٌب اضافة. 

وهو الذي ٌدل على مدح أو ذم أو حرفة أو بلد مثل، مدح)زٌن العابدٌن(أو ذم  -اللقب :-ٖ

حرفه) النجار(أو بلد) العراقً( وال ٌجوز تقدٌم اللقب على االسم فال )أنف الناقة(أو 

نقول)الصدٌق زٌد ( وانما نقول)زٌد الصدٌق(، اما الكنٌة فٌجوز تقدٌمها على االسم 

 عبدهللا(أو )ابو عبدهللا زٌن العابدٌن(. مثل)زٌن العابدي ابو
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 -:رــابـــــالضم -ثانٌاً:

هً أسماء معرفة تنوب عن االسم الصرٌح الظاهر وتحل محلة ابتعاد عن التكرار  -الضمابر:

أو لالختصار وتدل على المتكلم أو المخاطب أو الغابب، وتؤتً مبنٌة فً محل نصب أو رفع 

 -وتقسم  الضمابر الظاهرة إلى:سب موقها وتكون ظاهرة أو مستترة، أو جر ح

بغٌرها من الكلمات وتستقل بنفسها وٌمكن  وهً التً ال تتصل -الضمابر المنفصلة: -ٔ

 -:بتداء بها فً الكالم، وتقسم إلىاال

للمتكلم المشارك أو المعظم وهً اثنا عشر)أنا(للمتكلم )نحن( -ضمابر الرفع المنفصلة: - أ

، )أنتن(للمخاطبتٌن، )أنَت(للمخاطب، )أنِت(للمخاطبة، )أنتما(للمخاطبٌِن، )أنتم(للمخاطبٌنَ نفسه 

 )انا( من المإمنٌن(هً(للغاببة،)هما(للغاببٌِن،)هم(للغاببٌَن،)هن(للغاببات،مثل)انا )هو(للغابب)

مٌر منفصل مبنً فً محل ضمٌر منفصل مبنً فً محل رفع مبتدأ، و)وهم مهتدون()هم(ض

 رفع مبتدأ، و)هو الذي خلقكم من نفٍس واحدٍة(،و)انتما طالباِن مجتهداِن(.

ٌّاَن(للمتكلم المشارك أو  -ضمابر النصب المنفصلة: - ب ٌّاي(للمتكلم وحدة، )أ وهً اثنا عشر)ا

ٌّاكم( للمخاطبٌَن   ٌّاكما( للمخاطبٌِن، )ا ٌّاِك( للمخاطبة ، )ا ٌّاَك( للمخاطب ، )ا المعظم نفسه ، )ا

  ٌ ٌّاهم( للغاببٌَن، )ا ٌّاهما( للغاببٌِن، )ا ٌّاها( للغاببة، )ا ٌّاه( للغابب )ا ٌّاكن( للمخاطبات، )ا اهن( )ا

واٌاك نستعٌن()اٌاك( ضمٌر منفصل مبنً فً محل نصب مفعول به  إٌِاَك نعُبدُ (للغاببات مثل

ٌخرجون ،)مقدم، )امَر اال تعُبُدوا إاِل إٌِاهُ()إٌِاهُ(ضمٌر منفصل مبنً فً محل نصب مفعول به

 . (الرسوَل واٌاكم
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 وال ٌمكن بنفسها وال تستقل الكلمات من بغٌرها تتصل التً وهً -:المتصلة الضمابر-ٕ

 -إلى: الكالم، وتقسم فً بها االبتداء

وهً)التاء( المتحركة، و)نا(الفاعلٌن، ونون االناث، والف  -ضمابر الرفع المتصلة: - أ

 االثنٌن وواو الجماعة، وٌاء المخاطبة، اذا اتصلت بالفعل التام تعرب فاعل، مثل)التاء( فً

ّ نحن ُ( و)نا(فً )امنُت باهلِل خالقاً )  (باهلل تشركونانتم ) (وبربكم )امنوا ( و)الواو(فًبالقرآن امنا

والف ( الدرسَ  كتبنَ الطالبات ونون االناث فً)( الى الحق تهتدٌنانِت ) فً و)الٌاء(

تعرب هذه الضمابر فً االمثلة المتقدمة، ضمٌر متصل مبنً فً االثنٌن)الطالباِن كتبا الدرَس( 

 محل رفع فاعل. 

 و)نا( لم، و)كاف( الخطاب، و)هاء(الغٌبةوهً)ٌاء(المتك -المتصلة:ضمابر النصب  - ب

)الكاف(فً)ساعَدكم الناُس(، و)الهاء(فً)حاَجُه قومُه(و)نا( فً)اعرف بنا فإننا  المفعولٌن مثل

فكل من)الهاء(و)التاء( ضمٌر متصل مبنً فً محل نصب مفعول به )كتابً مفٌٌد( نلنا المنح(

 .، و)الٌاء( مضاف الٌهنصب اسم إنو)نا( ضمٌر مبنً فً محل 

وهً ضمابر النصب المتصلة نفسها لكنها اتصلت بحرف جر أو  -ضمابر الجر المتصلة: -ج

)له،  أضٌفت إلى اسم، مثل مجرور بالحرف )لً صدٌق، لك مثلة، لها اٌخ طٌب، لنا العزة، و

بهم منجٌهم، ربنا ر ،لك، لً، لنا(، ومثل المجرور باإلضافة:)ربً انت عونً، ربكم ناصركم

 احفظنا(.
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تؤتً بعض الضمابر المتصلة فً حالة اعرابٌة مختلفة)ضمٌر رفع أو نصب أو  -مالحظة:

فً الجر)بنا(مجرور بالباء، وفً النصب  )اعرف بنا فإننا نلنا المنح( جر( مثل)نا(فً جملة

اضربً( فاعل )فإننا(منصوب اسم إن، وفً الرفع)نلنا( فاعل مرفوع، وكذلك)الٌاء(فً الرفع)

(مجرور الالعبُ  (مفعول به منصوب، وفً الجر)َمر  بًالمدٌرُ  منًمرفوع، وفً النصب )أكرَ 

 )أكرمتهم ( مبتدأ مرفوع، وفً النصببالحق بالباء، وكذلك)هم(فً الرفع)هم قابمون

ً   (مفعول به منصوب، وفً الجر)لهمبالجابزة  (مجرور بحرف الجر الالم. حٌق عل

 -وهً التً ال تظهر فً الكالم وتقسم إلى : -المستترة:الضمابر -ٖ

وهو ما أمكن ان ٌحل محلة االسم الظاهر مثل)لٌلى تسمع  -الضمابر المستترة جوازاً: - أ

)النهر ٌتدفق( وتقدٌر النصٌحة( وتقدٌر الفاعلة)هً(، )والدي كافؤنً( وتقدٌر الفاعل)هو(، 

( وتقدٌر هُثم ٌعٌدُ  ٌبدإا الخلقَ  )هللاُ ل تعالى:و قا )محمد قال الحق(والتقدٌر)هو( الفاعل)هو(،

 .الفاعل )هو(

 وهو ما ال ٌجوز ان ٌحل محلة االسم الظاهر مثل -الضمابر المستترة وجوباً:  - ب

المتكلم )نحب ، وو )تلعُب( وتقدٌر الفاعل)انَت( ،)استغفر ربَك( وتقدٌر الفاعل)انت(المخاطب

 مثل)العُب(وتقدٌر الفاعل)انا( وتقدٌر الفاعل)انا()اتقن عملً( وطننا( وتقدٌر الفاعل)نحن( 

 .)استقم( وتقدٌر الفاعل)انَت(االمر ، وو)نلعُب( وتقدٌر الفاعل )نحن( 
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 -مالحظات مهمة:

فً محل جر باإلضافة، مثل )كتابً فله اعراب واحد هو مبنً  اذا اتصل الضمٌر باالسم -ٔ

الهاء(تعرب ضمٌر متصل مبنً فً محل جر دفترك، بٌتنا، قلمه، قلمها()الٌاء، الكاف، نا، 

 باإلضافة.

 احد هو مبنً فً محل جر بحرف الجر مثل)فٌكفله اعراب و اذا اتصل الضمٌر بالحرف -ٕ

لك، لنا، لها، الٌك، علٌه، منُه()الكاف، نا، الهاء( تعرب ضمٌر متصل مبنً فً محل جر 

 بحرف الجر .

 -اذا اتصل الضمٌر بالفعل فله اعرابان هما : -ٖ

ا ناب الضمٌر عن القابم بالعمل )الفاعل(و كان الفعل مبنً للمعلوم ٌعرب الضمٌر فاعل    اذ - أ

واذا كان الفعل فاعل(،  الواومثل : كتبُت، )التاء فاعل( كتبن)نون النسوة فاعل(،كتبا، كتبوا)

سنا( مبنً للمجهول فالضمٌر ٌعرب نابب فاعل )نا( نابب فاعل،)انت  مثل )نحن ُدر 

 نابب فاعل. ُدرسَت()التاء(

)درسُتَك(التاء  -، مثل:اذا اتصل الضمٌر بالفعل وقد وقع علٌه فعل الفاعل فهو مفعول به  - ب

سنا(  سنً(الٌاء مفعول به والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره)هو(،)در  فاعل والكاف مفعول به،)در 

  فاعل و)الهاء(مفعول به. )نا( مفعول به والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره)هو(،)درسُتُه( )التاء( 

اعرب ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع اسم للفعل  وان اتصل الضمٌر بالفعل الناقص - ج

الناقص مثل)كنتم خٌر امٍة اخرجة للناس()التاء( فً )كنتم( ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع 

 اسم كان.
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 نصب محل فً ضمٌر متصل مبنً اعرب باألحرف المشبهة بالفعل الضمٌر اتصل وان -د

 محل فً مبنً متصل ضمٌر( إنً) فً( الٌاء()إنً برٌئ مما تشركون)مثل اسم للفعل المشبه

 اسم نصب محل فً مبنً متصل ان،)فلعَك باخٌع نفسَك()الكاف(فً)لعلك( ضمٌر اسم نصب

 .لعل
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 -:اسماء االشارة -ثالثاً:

( وهاتانِ  هً اسماء معرفة تدل على معٌن باإلشارة وكلها مبنٌة ماعدا)هذانِ  -اسماء االشارة:

 فهما معربان، وٌعربان اعراب المثنى باأللف رفعاً والٌاء نصباً وجراً.

 -مدلوالت اسماء اإلشارة:

 -اسماء االشارة للقرٌب: - أ

 ر العاقلاسم اشارة مبنً على السكون ٌشار به للمفرد المذكر القرٌب العاقل وغٌ -:هذاْ -ٔ

، ارض هذا كتاٌب جمٌلٌ  ذْا الرجل، سلمُت على هذْا الرجل مثال)هذا صراٌط مستقٌٌم، وصَل ه

 (.هذا الوطن غالٌٌة، اذهبوا بقمٌصً هذا فالقوهُ على وجِه ابً

 لمإنث القرٌب العاقل وغٌر العاقلٌشار به للمفرد ا اسم اشارة مبنً على الكسر -:هذهِ  -ٕ

مثل)هذه جهنُم التً كنُتم توعدون، هذه طالبٌة مجتهدةٌ، رأٌُت هذه المعلمة فً السوق، سلمُت 

 على هذْه الممرضة(.

إذا كان الجمع لغٌر العقالء ٌجوز االشارة الٌه بصٌغة المفرد المؤنث)هذِه(مثل    -مالحظة:

 لٌة، هذِه اشجاٌر مثمرةٌ (.)هذِه قصابٌد جمٌ

اسم اشارة معرب)اي ٌرفع باأللف وٌنصب وٌجر بالٌاء( ٌشار به للمثنى المذكر  -:هذانِ -ٖ

          نشٌطانِ  ، إن هذٌن رجالنِ مجتهدانِ  مثال)هذْاِن رجالنِ القرٌب العاقل وغٌر العاقل، 

 .اختصموا فً ربهم(هذاِن خصماِن (قال تعالى(إلى المدرسةِ  الطالبانِ  جاَء هذانِ 
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اسم اشارة معرب)اي ٌرفع باأللف وٌنصب وٌجر بالٌاء(  ٌشار به للمثنى المإنث  -:تانِ اه -ٗ

هاتاِن طالبتاِن مجتهدتاِن، رأٌُت هاتٌِن المعلمتٌِن فً مثال)القرٌب العاقل وغٌر العاقل، 

 (.، هاتاِن شجرتاِن جمٌلتانِ السوق، سلمُت على هاتٌِن الممرضتٌنِ 

ٌشار به لجمع المذكر والمإنث القرٌب العاقل وغٌر  اسم اشارة مبنً على الكسر  -:ءِ هؤال-٘

الطالب، جاَءْت  ، جاَء هؤالءِ مبدعاتٌ  ، هؤالء نساءٌ مجتهدون رجالٌ  مثال)هؤالءِ العاقل، 

 (.النساءِ  ، سلمُت على هؤالءِ الرجالِ  الطالبات، سلمُت على هؤالءِ  هؤالءِ 

 -اسماء االشارة للبعٌد: - ب

اسم اشارة مبنً على الفتح ٌشار به للمفرد المذكر البعٌد العاقل وغٌر العاقل،  -:ذلكَ  -ٔ

مثال)ذلَك الكتاُب الرٌَب فٌِه، وكذلك أنزلناهُ قُرآناً عربٌاً، جاَء ذلَك الرجلٌ الشجاٌع، رأٌُت ذلَك 

 الرجل، سلمُت على ذلك الرجل، مررُت بذلك البٌت(.

 العاقل، وغٌر العاقل البعٌد المإنث للمفرد به ٌشار الفتح على مبنً اشارة اسم -:تلكَ  -ٕ

تلك الشجرة  رأٌتُ  تلك الجنة التً كنتم توعدون، جاءْت تلك الطالبة إلى المدرسة،)مثال

 (.الحدٌقة الجمٌلة بتلكَ  مررتُ  تلك المعلمة، على سلمتُ  الجمٌلة،

 وغٌر العاقل والمإنث البعٌد المذكر لجمع به ٌشار الفتح على مبنً اشارة اسم -:أولبكَ  -ٖ

المقاتلٌَن  أولبكَ  رأٌتُ  ،االبطالُ  الرجالُ  جاَء أولبكَ  أصحاُب المٌمنة، أولبكَ )مثال العاقل،

 (.الطالباتِ  بأولبكَ  مررتُ  ،الرجالِ  أولبكَ  على سلمتُ  الشجعان،
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 -اسماء االشارة لمتوسط البعد: -ج

اسم اشارة مبنً على الفتح ٌشار به للمفرد المذكر المتوسط البعٌد العاقل وغٌر  -:ذاكَ   -ٔ

ذاَك الرجلٌ الشجاٌع، رأٌُت ذاَك الرجلَ الشجاع، سلمُت  اقبلَ مثال)ذاك طالٌب مجتهد، العاقل، 

 على ذاك الطالب المجتهد، مررُت بذاَك البٌَت الجمٌلَ(.

 -االسماء تتضمن معنى الظرف وهً مبنٌة دابماً: ان هذه-اسماء االشارة الخاصة بالمكان: -د

     حدٌقٌة جمٌلٌة  مثال)هناْ ٌشار به للمكان القرٌب،  السكوناسم اشارة مبنً على  -:هناْ  -ٔ

 (.كبٌرةٌ  مدرسةٌ  ، هناْ القدمِ  نلعُب كرةَ  هناْ 

حدٌقٌة  مثال)هناكَ اسم اشارة مبنً على الفتح ٌشار به للمكان المتوسط البعد،  -:هناكَ  -ٕ

 (.كبٌرةٌ  مدرسةٌ  ، هناكَ القدمِ  نلعُب كرةَ  هناكَ ، جمٌلةٌ 

 مثال)هنالك دعاَ زكرٌا ربهُ عٌد، اسم اشارة مبنً على الفتح ٌشار به للمكان الب -:هنالكَ  -ٖ

 .هنالك حدٌقٌة جمٌلٌة، هنالك نلعُب كرة القدم، هنالَك حقلٌ واسٌع(

بعدها)اسم(تعرب اسم اشارة مبنً فً اسماء االشارة الخاصة بالمكان، إذا وقع  -مالحظة:

محل رفع خبر مقدم، وإذا وقع بعدها)فعل(فإنها تعرب اسم اشارة مبنً فً محل نصب 

 مفعول فٌه ظرف مكان.

االسم المعرف بـ)ال(الواقع بعد اسم االشارة ٌعرب )بدل(والبدل ٌتبع ما قبله فً  -مالحظة:

اسم االشارة عن االسم فٌعرب صفة والصفة مثل)وصلَ هذْا الرجلُ(، اما إذ تأخر  االعراب

 هذا(. تتبع الموصوف فً االعراب، مثل)وصلَ الرجلُ 
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 -موضوع العدد: -رابعاً:

 -:(ٓٔ -ٔهو العدد الذي ٌبدأ من ) -المفرد: دالعد-ٔ

ٌطابقان المعدود فً كل شًء تذكٌراً وتؤنٌثاً وهما ٌتؤخران عن عنه  (ٕـــــ  ٔالعددان)-أ

طالبٌة واحدةٌ()جاَء اقبلْت طالٌب واحد()اقبَل وٌعربان صفة دابماً، والصفة تتبع الموصوف مثل)

طالباِن اثناِن()جاءْت امرأتاِن اثنتاِن()اما اثنان أو اثنتان(فتعربان اعراب الملحق بالمثنى ترف 

ٌه واحٌد( مثال فً االعراب)جاَء طالٌب ر بالٌاء، قال تعالى:)واالهكم آلصب وتجباأللف وتن

)جاَء(فعل ماضً مبنً على الفتح)طالٌب(فاعل مرفوع بالضمة)واحٌد(صفة مرفوعة واحٌد(

بالضمة)جاَء طالباِن اثناِن(تعرب)طالباِن(فاعل مرفوع باأللف ألنه مثنى)اثناِن( صفة مرفوعة 

 المثنى.باأللف ألنه ملحق ب

تخالف المعدود، فإذا كان المعدود مذكراً انثى العدد، وإذا  (ٓٔــــٖاالعداد المفردة من)-ب

كان المعدود مإنثاً ُذكر العدد، وهما ٌتقدمان على المعدود دابماً، وٌعرب المعدود مضاف الٌه 

ترٌُت ُت عشَر مجالٍت واشدطالباٍت()شاه ()جاءْت ثالثُ طالبٍ  نجَح ثالثةُ مجرور، مثل )

)سخرها علٌهم سبَع لٌاٍل -مررُت بتسعِة طالٍب()مررُت بسبِع طالباٍت(قال تعالى:عشرة اقالٍم()

وثمانٌَة أٌاٍم حسوماً فترى القوم فٌها صرعى كؤنهم اعجاُز نخٍل خاوٌٍة(أما اعراب العدد 

فٌعرب حسب موقعة من الجملة، ٌرفع بالضمة وٌنصب بالفتحة وٌجر بالكسرة، مثال فً 

عراب)حضَر ثالثُة طالٍب()حضَر(فعل ماضً مبنً على الفتح)ثالثُة(فاعل مرفوع اال

 بالضمة)طالٍب(مضاف الٌه مجرور بالكسرة.
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 -(:9ٔـــــ ٔٔاالعداد المركبة)-ٕ

( ٕٔفهما ٌطابقان المعدود تذكٌراً وتؤنٌثاً، علماً ان الجزء االول من)(ٕٔ ــــ ٔٔالعددان)-أ

حق بالمثنى)ٌرفع باأللف وٌنصب وٌجر بالٌاء(والجزء الثانً ٌعامل معاملة المثنى ألنه مل

ٌعرب عدد ال محل له من األعراب والمعدود ٌعرب تمٌز منصوب، مثل) شاهدُت اثنً عشَر 

رجالً(فإعراب )اثنً(مفعول به منصوب بالٌاء ألنه ملحق بالمثنى)عشَر(عدد ال محل لُه من 

عشَر كوكباً()فانفجرْت منه  دَ الى)انً رأٌُت احَ االعراب)رجالً( تمٌز منصوب بالفتحة، قال تع

)جاَء احَد عشَر طالباً()جاءْت احدى عشرَة طالبًة(مثال فً االعراب)جاَء احَد اثنتا عشَر عٌناً(

عشَر طالباً()جاَء(فعل ماضً مبنً على الفتح)احَد عشَر( عدد مركب مبنً على فتح الجزأٌن 

 بالفتحة.فً محل رفع فاعل)طالباً(تمٌز منصوب 

الجزء االول مخالف لمفرد المعدود والجزء الثانً موافق، (9ٔــــ ٖٔاالعداد من)-ب

والمعدود ٌعرب تمٌز منصوباً، وٌعرب)العدد( عدد مبنً على فتح الجزأٌن مبنً فً محل 

رفع أو نصب أو جر، مثل)جاَء سبعَة عشَر طالباً()جاءْت سبَع عشرَة طالبًة()رأٌُت خمسَة 

)مررُت بخمسَة عشَر رجالً(مثال فً االعراب)جاَء سبعَة عشَر طالباً()جاَء(فعل (عشَر رجالً 

ماضً مبنً على الفتح)سبعَة عشَر( عدد مركب مبنً على فتح الجزأٌن فً محل رفع 

 فاعل)طالباً(تمٌز منصوب بالفتحة.
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الجزء االول منها ٌعامل معاملة االعداد (99ــــ ٕٔاالعداد المعطوفة والعطوف علٌها)-ٖ

 والجزء الثانً ٌكون من الفاظ العقود ٌستعمل بلفظ واحد للمذكر والمإنث(9ـــ ٔالمفردة)

مثل )جاَء واحد وعشرون طالباً()جاءْت احدى وعشرون والمعدود ٌعرب تمٌزاً منصوباً، 

سٌة ٌُت خمأ()رطالبًة()حضَر خمسٌة وعشرون عامالً( )حضرْت خمٌس وعشرون عاملةً 

وعشرٌن عامالً()سلمُت على خمسٍة وعشرٌن عامالً(، مثال االعراب)حضَر خمسٌة وعشرون 

عامالً()حضَر(فعل ماضً مبنً على الفتح)خمسٌة(فاعل مرفوع بالضمة )الواو(حرف 

عطف)عشرون( عدد معطوف مرفوع بالواو ألنه عدد ملحق بجمع المذكر السالم)عامالً( تمٌز 

 حة.منصوب بالفت

تعامل هذه االلفاظ معاملة جمع المذكر السالم وتعرب حسب (9ٓــــ ٕٓالفاظ العقود)-ٗ

موقعها من الجملة، أي ترف الواو وتنصب وتجر بالٌاء، علماً انها تستعمل بلفظ واحد للمذكر 

واختاَر موسى  -والمإنث، والمعدود تمٌز منصوب، مثل)حضَر عشرون عامالً()قال تعالى:

سبعٌَن رجالً(مثال فً االعراب)حضرْت عشرون عاملًة()حضر(فعل ماضً مبنً على قومُة 

السكون التصاله بتاء التؤنٌث)التاء(تاء التؤنٌث الساكنة ال محل لها من االعراب)عشرون(فاعل 

 مرفوع بالواو ألنه ملحق بجمع المذكر السالم)عاملًة(تمٌز منصوب بالفتحة.

تستعمل بلفٍظ واحد للمذكر والمإنث وٌعرب المعدود (ٓٓٓٓٓٓٔ، ٓٓٓٔ، ٓٓٔاالعداد )-٘

مضاف الٌه، مثل)اشترٌُت مبة كتاٍب()اشترٌُت الَف كتاٍب()اشترٌُت ملٌوَن كتاٍب()حضَر 

ملٌون متفرج فً المهرجان()قال تعالى: فً كِل سنبلٍة ِمابُة حبٍة(مثال فً االعراب)حضَر 

فاعل مرفوع بالضمة لى الفتح)ملٌون( ملٌون متفرج فً المهرجان()حضَر(فعل مضً مبنً ع
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)متفرج(مضاف الٌه مجرور بالكسرة)فً(حرف جر)المهرجان(اسم مجرور بحرف الجر 

فلبَث فٌهم الَف سنٍة إال خمسٌَن عاماً()الفاء( عاطفة)لبَث(فعل وعالمة جرة الكسرة،)قال تعالى: 

حرف جر)هم(ضمٌر )فٌهم()فً(والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌرهُ )هو( ماضً مبنً على الفتح

متصل مبنً فً محل جر بحرف الجر)الَف(مفعول به منصوب بالفتحة وهو 

مضاف)سنٍة(مضاف الٌه مجرور بالكسرة)إال(اداة استثناء)خمسٌَن(مستثنى منصوب بالٌاء ألنه 

  ملحق بجمع المذكر السالم)عاماً(تمٌز منصوب بالفتحة.
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 -:الـــالح -خامساً:

 اسم نكرة منصوب ٌإتى بها لبٌان هٌبة صاحب الحال و ٌصلح الحال جواباً لـ)كٌف(. -الحال:

هو االسم المعرفة الذي تبٌن الحال هٌبتُه أو حالته وقت حصول الفعل وٌؤتً  -صاحب الحال:

 صاحب الحال فاعالً أو مفعوالً به أو نابب فاعل أو اسم مجرور.

 الوالُد متعباً()دخَل محمٌد الصف مسروراً(. وصلَ  صاحب الحال فاعل)  -

 الماَء صافٌاً()قابلُت فاطمًة مسرورًة(. اشربْ  صاحب الحال مفعول به) -

 ُتقطف الفاكهُة ناضجًة ()أُنزَل الكتاُب مفصالً(. صاحب الحال نابب فاعل) -

 (.وهو مفصلٌ ناضجًة ()أُنزَل الكتاُب وهً ُتقطف الفاكهُة  )والحال جملة -

 وثقُت بزٌٍد صدٌقاً()أمنُت باهلل خالقاً(. ل اسم مجرور)صاحب الحا -

 -تأتً الحال على انواع:

 مثال)عاَد الفابُز نشٌطاً()دخل محمٌد الصف ضاحكاً(. -تأتً الحال مفردة: -ٔ

 (.وهو ضاحك الصف محمدٌ  دخل()ال تقرأ وانَت نعسان)مثال -:جملة اسمٌة الحال تأتً -ٕ

 القارُئ ٌتلو القرآن(.()ُسِمَع )ُكِرَم محمٌد وهو مبتسمٌ 

ًٌ  دخل()سمعُت القارئ ٌتلو القرآن)مثال -:جملة فعلٌة الحال تأتً -ٖ  (.ٌضحك الصف عل

شبة جملة، ونعنً بشه الجملة)ظرف الزمان وظرف المكان والجار  الحال تأتً -ٗ

  -:والمجرور(

  )ُكِرَم الالعُب ٌوم الجمعة(.(سافَر محمٌد ٌوم الجمعة)مثال ظرف الزمان -
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  )حلَق العصفوُر فوَق الشجرِة(.(حلقْت الطابرةُ بٌن الغٌوم)المكان مثال ظرف -

 .) دخَل الطالُب الصف بانتظام(مثال الجار والمجرور -

الحال الجملة تحتاج إلى رابط ٌربطها بصاحب الحال، وٌكون الرابط )الواو(أو  -مالحظة:

 )الضمٌر(أوكلٌهما معاً، وٌسمى واو الحال.

 أحوال، وبعد النكرات صفات.بعد المعارف  -مالحظة:
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 (الكرٌم القرآنمن االول) نصوص  المبحث-:الفصل الدراسً الثانً
 .التفسٌر مع اللغة و (1٘ٔ-ٖ٘ٔ)اآلٌة سورة البقرة حفظ من -ٔ 

 



ٖ9 
 

 



ٗٓ 
 

( موووووووع اللغوووووووة والتفسوووووووٌر.ٖٓ-ٖٕسوووووووورة االسوووووووراء حفوووووووظ مووووووون اآلٌوووووووة)  -ٕ

 



ٗٔ 
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 ( مع اللغة والتفسٌر والبالغة.ٓٔ -ٔاآلٌة)سورة االنبٌاء حفظ من  -ٖ
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 (والنصوص الثانً)االدب المبحث

 )ابى الدهر(قصٌدة محمود سامً الباروديالشاعر  -ٔ

م ، وكان من اسرة موسرة لها صلة بؤمور الحكم والسٌاسة فنشؤ (8ٖ8ٔ)شاعر مصري ولد
العسكري، وكان قد ثقف نفسه باالطالع على طموحاً ٌتبوأ مناصب مهمة بعد ان التحق بالسلك 

التراث العربً، والسٌما األدبً، فقرأ دواوٌن الشعراء الكبار، وحفظ شعرهم، وهو فً مقتبل 
العمر وقد أعجب بالشعراء المجددٌن مثل أبً تمام والبحتري وابن المعتز والمتنبً والشرٌف 

قبل  لشعر العربً منذ عصر ماالرضً وغٌرهم، وكان قد ألف كتاباً فٌه مختارات من ا
االسالم حتى العصر العباسً، وله دٌوان مطبوع عنوانه)دٌوان البارودي(توفاه هللا فً مصر 

 م.(9ٓٗٔ)سنة

لُه قصٌدة ٌنقد فٌها الوضع السٌاسً وٌمجد وطنُه، وٌحث على دفع الظلم، وٌفخر بنفسه لترفعه 
ً اٌدها فسجن، ثم نفً الى خارج وطنه الت عن المنافع الشخصٌة بعد أن اخفقت)ثورة ُعرابً(

فً جزٌرة)سٌرالنكا(وعانى فً منفاه البعد عن االهل والوطن والعٌش فً الغربة، وقد تؤثر 
بفقدان زوجته وابنته وهو بعٌد عنهما، ولكن حب الوطن والحنٌن الٌه هو الهاجس االهم عنده، 

 -ٌقول فً قصٌدته)ابى الدهر(:

                             دهرــــى الـــاب                                  

 ابــى الــدهر إال أن ٌــسوَد وضٌعــُه      وٌمــــلَك اعنــاق المطالــِب وغـــُدهُ 

 فحتاَم نسري فـــً دٌــــاجٌِر مــحنٍة      ٌضٌُق بها عن صحبِة السٌف غمُدهُ 

 ه فــال ٌـأسْف إذا ضــاع مجــدهُ إذا المرُء لم ٌدفع ٌَد الجور إن سطْت     علٌـ

ه  ومـــن ذِل خوف الموِت كانت حٌاتُه     أضـــرَّ علٌــه مــــن ِحمـــاِم ٌــــُؤدُّ

ٌُتلــى ٌُســـًُء و  فــً الحافــِل َحمُدهُ  وأقتــلُ داٍء رؤٌــــة العٌــن ظالمـــاً       

هر خامـالً       أٌــفرحُ  هُ  عالَم ٌعٌُش المرُء فً الدَّ  فـــــً الدنٌـا بٌـــوٍم ٌعــدُّ

ـــَم ٌغشاهُ فٌلتُذ وقٌَعــه       كــــذي َجـــَرٍب ٌلتّذ بالــحِك جلــُدهُ  ٌّ  ٌـــرى الض

هُ  ٌُعدُّ ٌــِف ما ٌــكفً ألمٍر   مـن العاِر أن ٌــرضى الفتى بمذلــٍة       وفــً السَّ
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 )المغة(معاني الكممات

 معنيا الكممة
 الدياجي

 الجور
 يؤده

 شب وقدهُ 
 سيم االذى

 

 الظممة الشديدة
 الظمم والطغيان

 يصيبو بداىية: من آد، يؤدّ 
 التيبت جذوتو)فتيمتو(

 ُأذيق االذى والعذاب
 

 التعلٌق النقدي:

فإنها  على الرغم مما ٌبدوا ان القصٌدة انها ظرفٌة او مرحلٌة بسبب الظروف السٌاسٌة انذاك
من الشعر الخالد لما فٌعا من شاعرٌة وفن، إذ استعمل الشاعر المجاز العقلً الذي هو )اسناد 
الفعل او ما معناه الى غٌر صاحبه لعالقة مع قرٌنة مانعة من إرادة االسناد الحقٌقً( والعالقة 

لبارودي هنا هً عالقة زمانٌة فهو ٌسند الفعل)ابى( الى )الدهر(وهو زمان حدوث الفعل، فا
اللبٌم(على الشرٌف، ثم ٌتسؤل الشاعر عن -ٌشٌر هنا الى)اهل الدهر(إذ فضلوا )الدنًء

استمرار الظالم رافضاً ما ٌعٌشه الناس من ظلم وجور ٌصل الى حد تنافر السٌف وغمده، 
وهما متالزمان متالصقان، ولعله اشار الى انطالق الثورة من خالل هذه الصورة المجازٌة، 

رء من ان ٌتحرك لرد الظلم وإال فسٌكون الموت الذي سٌصٌبه اهون علٌه من العٌش والبد للم
بالذلة والخوف والهوان، وهل هناك داء ٌصٌب المرء اكثر قتالً من رإٌة الظالم ٌسود بل ٌكثر 
مدحه وإطراإه؟ ثم كعادة الشعراء الوطنٌن ٌحث ابناء وطنه على ان ٌدفعوا الظلم والهوان عن 

اوطانهم وعلى المرء أال ٌعٌش خابفاً ٌرى الظالم مرفوعاً فً المحافل واالندٌة انفسهم وعن 
فات وانقضى أم بما  ألنهُ وهو ال ٌستحق الذكر والثناء. وبماذا ٌفرح المرء فً دنٌاه ابٌوم ٌعدهُ 

أنجزه من مواقف وأعمال من اجل وطنه؟ إن المجد والطن ٌرفضان العار، وٌرفضان أن 
ضٌم والقهر وٌرضى بهما، فٌعٌش ملتذاً كالذي ٌحك جلده وقد اصابه الجرب. ٌتعود االنسان ال

 إن المواطن األبً ٌستقً من مجد االباء واالجداد التضحٌة والتعاون والخلود.
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 )أرْح ركابك(قصٌدة  الجواهريالشاعر  -ٕ

فً مدٌنة  ولد هو محمد مهدي بن الشٌخ عبدالحسٌن الجواهري الملقب بـ)شاعر العرب االكبر(
م( واكمل دراسته االبتدابٌة فٌها، بدأ ولعه فً الشعر فً وقت مبكر 9ٓٓٔالنجف االشرف) 

من حٌاته، وكذلك ظهرت موهبته منذ حداثته. اهتم بدراسة النحو والصرف والمنطق والمعانً 
ٌبة والبٌان، وكذلك بالفقه االسالمً، وكان شغوفاً بقراءة الشعر لكبار شعراء العرب، وكان لب

 النجف االشرف االدبٌة والدٌنٌة اثر كبٌر فً صقل موهبته ونبوغ الشعري.

انتقل الى بغداد وعمل فً الصحافة ورأس تحرٌر العدٌد من الصحف، ثم اسس بنفسه عدداً 
من الصحف العراقٌة التً أسهمت مساهمه فاعلة فً السٌاسة الوطنٌة التً رفضت االستعمار، 

مواقفة السٌاسٌة والوطنٌة، ثم أُبعد عن الوطن اكثر من مرة،  وقد أُعتقل عدة مرات بسبب
      وعاد الى الوطن ثم عاد الى منفاه االختٌاري فعاش فٌه مغترباً حتى وفاته فً دمشق سنة

 م( .997ٔ) 

إن اهم مزٌا شعر الجواهري استمرار لتراث الشعر العربً العظٌم ولكن بنفس جدٌد، ولعلنا ال 
ا قلنا انه لم ٌظهر بعد المتنبً شاعر مثل الجواهري، وتكاد تكون هذه قناعة نجافً الحقٌقة إذ

العرب جمٌعاً، ولُه قصابد مطولة قد تصل الى مبة بٌت، ال تجد فٌها غٌر الجٌد من الشعر 
العربً واقومه مادًة ولغًة واسلوباً، وهً كذلك فً اعلى مدارج االبداع وارفع مراقً الفن، 

م و)الرأي( 9ٖٙٔم، و)االنقالب(سنة9ٖٓٔاً منها )الفرات(سنةواصدر الجواهري صحف
 م.    9ٖ8ٔسنة

    

      أرْح ركابك                                  

 أرح ركابك مــن أٌـٍن ومــن عـثِر         كفــــاك جٌالِن محموالً على خَطر

ه لٌـــلّ بــــال َسَحــرِ  كَفــاَك موِحُش دربٍ   رحَت تقطُعُه         كـــأنَّ ُمــغبرَّ

 وٌا أخا الطٌر فً ورٍد وفً صَدٍر         فــً كــل ٌوم لـُه عٌش على شَجرِ 

 عرٌـــاَن ٌــحملُ منقاراً وأجنحــٌة         أخــفُّ مالــمَّ مـن زاٍد أخــو سفـرِ 

 مـن فـرِط منطلٍق أو فـرِط منحدرِ     بحسِب نفسك ما تعٌا النفوس به      

 ٌا صورة الوطِن الُمهدٌك معرُضه        أشجى و أبهَج مـا فٌه من الصورِ 

 ٌا صورة الوطن انصبَّت معالُمها         علــى معالـم ما أبــــقْت ٌـُد الُعُصرِ 

ُضنً        إلى اللدات إلى النجوى إلى السمرِ   ٌا سامر الحً بً شوٌق ٌرمَّ
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 )المغة(معاني الكممات

 معنيا الكممة
 األين
 عثر

 مغبر
 الِورد

د ر  الص 
 بحسبك الشيء

 تعيا
 يرمضني

 المدات
ر  ى ج 

 كوفان
 الجزر

 

 التعب واالعياء
 العثرة والعثار: الزلة

 شديد الغبرة
 أن ترد الماء لتشرب منو

 أن تصدر عن شرب الماء
 كفايتك منو

 تتعب او تضيق
 يحرقني، يسحقني

 لدة( وىو قرينك في السنجمع) 
 بمد في اليمن يكثر فييا النخل، واسم لبالد البحرين ايضاً 

 الكوفة
 موقع قريب من الكوفة
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 )ارادة الحٌاة(قصٌدة ابو القاسم الشابًالشاعر  -ٖ

م وقد تفتحت شاعرٌته وهو صغٌر شاعراً 9ٔٓٔولد الشاعر ابو القاسم الشابً فً تونس عام 
الموهبة وعمق االحساس، اصٌب وهو فً شبابه بمرض عضال مات من اثره عام متمٌزاً فً 

ومن  ،م 9٘٘ٔله دٌوان مطبوع عنوانه)من أغنً الحٌاة( ُطبع فً مصر عام  م. 9ٖٗٔ
الحرٌة واألمل بالمستقبل  فً حب الحٌاة والتفاإل والدعوة إلى قصابده قصٌدة )ارادة الحٌاة(

اٌمان الشاعر بقدرة الشعوب على تحطٌم القٌود ونٌل الحرٌة هذه القصٌدة تكشف عن الواعد، و
بما تقدمة من تضحٌات لذا فهً تعبر عن التفاإل وحب الحٌاة فكل لٌل البد ان ٌزول بعد ان 

فٌها، إذ رموزها ة تشكل موضوعاً اساسٌاً الطبٌعة فً القصٌد. تشرق علٌه شمس الحرٌة
متناثرة على ابٌات القصٌدة فهناك)الكابنات( المعبرة عن افكار الشاعر ومشاعرة الوطنٌة 

وحدٌث روحها المستتر، وهناك)الرٌاح(الغاضبة بٌن الفجاج وتحت الشجر والشاعر ٌجعل من 
شاعر انساناً له قلب عجت به دماء صورها الوالرٌاح متحدثة عن طموحها إلى نٌل االمانً، 

ترمز للقوة او الخٌر المتمثل وله سمع ٌطرق مصغٌاً لما فً الطبٌعة من اصوات  الشباب،
                          بالمطر.

 ارادة الحٌاة                            

 إذا الشعب ٌـومـاً اراد الحٌـاة                    فالبــد أن ٌستجٌــب القـدرْ 

 ٌنـــكسروالبــد للقٌـــد أن  والبـــــد للٌــــل أن ٌنـجلــً                    

 تبخر فــً جوهــا واندثــــرْ  ومن لم ٌعانقـه شوق الحٌـاة                   

 وحـدثنً روحها المستتــرْ   كـــذلك قالـت لـــً الكابنــات                  

 وفوق الجبال وتحت الشجرْ    ودمدمت الرٌاح بٌـن الفـجاج                 

 ركبُت الُمنـى ونسٌُت الحذرْ    مـــــا طمحُت إلــى غاٌــة                  إذا

 والهّبــَة اللـهٌـب المستــعرْ     ولــم أتجنب وعـور الشــعاب                

ٌّْب صعود الجبـال                  ٌعش أَبَد الـدهِر بٌـن الُحَفـرْ    ومن لم ٌته

 وضجت بصدري رٌـاٌح أُخـرْ    لشبـاب                َفعجْت بقلبـــً دمــاُء ا

 وعزِف الرٌـاِح ووقِع المطْر    وأطرقُت أُصغً لقصف الرعود               

 معاني الكممات
 معنيا الكممة

 الدمدمة 
 الفجاج

 تعج

 الغضب
 جمع فج وىو الطريق الواضح الواسع

 صاحت بصوت شديد
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 قواعد اللغة العربٌة -الثالث: المبحث

 -:رــالخب دأ وـالمبت -اوالً:

قال تعالى:)هللاُ نوُر السماواِت  هو اسم مرفوع ٌبدأ به الكالم وٌحتاج إلى خبر. -المبتدأ:

 واالرِض()هذْا صراٌط مستقٌٌم()محمٌد رسوُل هللا()انَت طالٌب مجتهٌد()عبُدهللاِ ناجٌح(.

 -هو الجزء المتمُّ الفابدة، أي هو لفظ ٌتم به مع المبتدأ جملة مفٌدة وله أنواع: -الخبر:

 انواع الخبر

وهو الذي ٌتكون من كلمة واحدة، أي ال جملة وال شبه جملة، وٌجب ان  -الخبر المفرد: -ٔ

 نِ الطالبا، ناجحٌ  ٌطابق المبتدأ فً األفراد والتثنٌة والجمع والتذكٌر والتؤنٌث. االمثلة)محمدٌ 

 .(ناجحاتٌ  ، الطالباتُ ناجحتانِ  ، الطالبتانِ ناجحةٌ  ناجحون، فاطمةٌ  الطالبُ  ،ناجحانِ 

 -الخبر الجملة وٌقسم إلى: -ٕ

ومبتدأ  بدوءة باسم وتتكون من)مبتدأ أول،وهو الخبر الذي ٌبدأ بجملة م -خبر جملة اسمٌة: - أ

خبره  المبتدأ الثانً و وخبر المبتدأ الثانً، وجملةفٌه ضمٌر ٌعود على المبتدأ األول، ثانً 

. أمثلة)العراُق خٌُرهُ كثٌٌر( تشكل جملة اسمٌة تعرب فً محل رفع خبر إلى المبتدأ األول(

دأ ثانً مرفوع بالضمة وهو مضاف مبت -خٌرُ  مبتدأ اول مرفوع بالضمة، -عراقلاالعراب)ا

مبتدأ الثانً لى الخبر إ -كثٌرٌ  بنً على الضم فً محل جر باإلضافة،ضمٌر متصل م  -الهاءو

محل رفع خبر الى  والجملة  االسمٌة)خٌُرةُ كثٌٌر(من المبتدأ الثانً وخبره فً مرفوع بالضمة

 المبتدأ األول(قال تعالى)قْل هو هللاُ احد()اولبَك جَزاإهم مغفرةٌ من ربهم()الحاقُة ما الحاقُة(.
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و مضارع تعرب هذه وهو ان ٌقع بعد المبتدأ جملة فعلٌة فعلها ماضً أ -خبر جملة فعلٌة: - ب

مبتدأ مرفوع  -المعلم -اباالعر الجمل فً محل رفع خبر. األمثلة) المعلُم ٌتقدُم التالمٌَذ(

مفعول به منصوب بالفتحة والفاعل  -التالمٌذفعل مضارع مرفوع بالضمة،  -بالضمة، ٌتقدمُ 

ل به فً محل والمفعو ضمٌر مستتر تقدٌرهُ )هو( والجملة الفعلٌة من الفعل المضارع والفاعل

ٌُعٌدهُ()هللاُ ٌتوفى االنفَس حٌَن  المبتدأرفع خبر إلى  ٌُبدُإ الخلَق ثَم  )المعلم(. قال تعالى:)هللاُ 

 )محمٌد ٌقوُل الحَق(.موِتها(

 -الخبر شبه الجملة وٌقسم إلى : -ٖ

لفظ ٌدل على المعرفة وهو ان ٌقع بعد المبتدأ  -أو زمان: ظرف مكان ةخبر شبه الجمل -أ

 ظرف المكان او الزمان. 

المقاتُل  ، الجنُة تحَت اقدام األمهات، منكماسفَل  )قال تعالى: الركبُ  -:مثال ظرف المكان -

عول مف  -اسفل، مبتدأ مرفوع بالضمة -الركبُ  االعراب)الشجرة( العصفوُر فوقَ المدفع،  وراءَ 

من حرف جر والكاف ضمٌر متصل مبنً فً محل  -منكمفٌه ظرف مكان منصوب بالفتحة، 

  محل رفع خبر إلى المبتدأ )الركب(.وشبه الجملة الظرفٌة فً جر بحر الجر 

مبتدأ   -السفرُ  -، السفر ٌوم الجمعة(االعراب)السفُر غداً، العمل صباحاً  -مثال ظرف الزمان: -

وشبه الجملة  الظرفٌة فً مفعول فٌه ظرف زمان منصوب بالفتحة  -مرفوع بالضمة، غداً 

 محل رفع خبر الى المبتدأ)السفر(.
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 هو ان ٌقع بعد المبتدأ المعرفة جار ومجرور -:جار ومجرورالخبر شبه الجملة  -ب

فٌعرب)الجار والمجرور( شبه جمل فً محل رفع خبر. مثال)النجاةُ فً الصدق، النظافُة من 

اسم مجرور  -حرف جر، الصدق -فً مبتدأ مرفوع بالضمة، -االٌمان(االعراب )النجاةُ 

 )الحمُد هلِل رِب العالمٌَن(.إلى المبتدأ)النجاةُ(. بالكسرة وشبه الجملة فً محل رفع خبر

 -ٌتقدم المبتدأ على الخبر وجوباً فً اربعة مواضع هً: -مالحظة:

غٌر مخصصة ( أي غٌر  ٌتقدم الخبر شبه الجملة على المبتدأ إذا كان المبتدأ )نكرة -ٔ

 -فً -بعراجاة، للحق رجال، فً الصف طالب(اال. مثال)فً الصدق نموصوفة أو مضافة

وشبه الجملة فً محل اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جرة الكسرة  –الصدق  حرف جر 

 قال تعالى)هلِل ملُك السمواِت واالرِض(. مبتدأ مإخر مرفوع بالضمة. -نجاةٌ  رفع خبر مقدم

كان الخبر من االسماء التً لها الصدارة فً الكالم مثل)اسماء االستفهام، اٌن، متى  اذا-ٕ

، (ٕٔذارٌات ال))اٌاَن ٌوُم الدٌن((ٕٕمرٌم)هذْا( مثلة قال تعالى)ٌا مرٌُم انى لكِ كٌَف، اٌاَن، انى(اال

 كٌَف حالَك(    )اٌَن المفُر من الموِت()متى السفُر الى الحج(. )

على متؤخر لفظاً  بالمبتدأ ضمٌر ٌعود على شًء فً الخبر، لكً ال ٌعود الضمٌرإذا اتصل -ٖ

 ورتبتاً، مثل)فً الداِر صاحبها()ام على قلوٍب اقفالها(.

ٌكون الخبر محصوراً فً المبتدأ بواسطة النفً واالستثناء المفرغ)هو عدم وجود ان -ٗ

     .(مابدةال٘٘)البالغ()انما ولٌكم هللاُ ورسولُه( المستثنى(،مثل)ما خالٌق إال هللا( )ما على الرسوِل إال
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 -:كان واخواتها -ثانٌاً:

وهً افعال ناقصة تدخل على المبتدأ والخبر فترفع األول اسماً لها وتنصب الثانً خبراً لها 

وسمٌت أفعاالً ناقصة ألنها ال تكتفً بمرفوعها بل تحتاج إلى منصوبها. فإذا قلنا)ظل السحاب( 

ٌتم المعنى، ولم تكتفً )ظل( باسمها أي مرفوعها بل تحتاج الى منصوبها فنقول     ونسكت ال

 )ظل السحاب ممطراً(. 

 -االفعال الناقصة ومعانٌها:

تفٌد حصول معنى الجملة فً الماضً، مثال قال تعالى:)لقْد كاَن فً قصِصِهْم عبرةٌ  -كان: .ٔ

 ألولً االلباب(.

 معتدالً(. ، مثال )اصبَح الجوُ تفٌد حصول معنى الجملة فً الصباح -اصبح: .ٕ

هو الفترة المحصورة الثامنة الضحى )تفٌد حصول معنى الجملة فً الضحى، و -اضحى: .ٖ

 (.اضحَى العماُل نشٌطٌنَ مثال )والعاشرة قبل الظهر( 

ال قال تفٌد حصول معنى الجملة فً النهار، وتفٌد معنى االستمرارٌة اٌضاً، مث -ظل: .ٗ

 تعالى)وإذاَ بشَر احُدُهم باألنثى ظل  وجهُة مسوداً وهَو كظٌٌم(و)ظل  السحاُب ممطراً(.

مثال)امسْت الشوارُع مزدحمًة(و)أمسٌُت  تفٌد حصول معنى الجملة فً المساء، -أمسى: .٘

 فً البٌت(.

 مثال)باَت الحارُس ٌقظاً(. تفٌد حصول معنى الجملة فً اللٌل،  -بات: .ٙ

 مثال)صاَر الماُ ثلجاً(. تفٌد التحوٌل من حال إلى حال أخرى، -صار: .7
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 مثال)لٌس المستشٌُر نادماً(. تفٌد النفً، -لٌس: .8

سم وتسمى افعال االستمرارٌة،        هذه االفعال كلها تدل على مالزمة الخبر لال        مازال .9

  )ما زال الجو ممطراً(.          مثال

 الرجُل ٌقظاً(.ما برَح  مثال)   برحما  .ٓٔ

 مثال)ما فتا الرجُل صابراً(.    ما فتا .ٔٔ

 (.ما أنفك الطالُب من المدرسةمثال)    ما أنفك .ٕٔ

الداخلة علٌها  فهً لٌست نافٌة وانما مصدرٌة ظرفٌة  (ما)تفٌد بٌان المدة أما  -: ما دام .ٖٔ

)وأوصانً ، قال تعالى: مثالباسم أي مصدر صرٌح هو)مدة دوام( وهً والفعل تقدر بمصدر 

بالصالِة والزكاِة ما دمُت حٌاً( أي مدة دوامً حٌاً، و)احترُمَك ما دمت صادقاً(أي مدة دوامك 

  صادقاً.

ًٌ  -:مالحظة النهً أو الدعاء   أو شبه نفً  ٌشترط فً)زال، انفك، برح، فتا(ان ٌتقدمها نف

 بخٌر(. ن مختلفٌن()لن نبرح علٌه عاكفٌن()الزلتَ )وال ٌزالو مثلحتى تكون عاملة 
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 -إن واخواتها: -ثالثاً:

هً من األحرف المشبهة بالفعل تدخل على المبتدأ والخبر، فتنصب االول اسماً لها 

وترفع الثانً خبراً لها، وسمٌت باألحرف المشبهة، ألنها تإدي معنى كمعنى الفعل، 

 وألن أواخرها مفتوحة دابماً كما فً األفعال الماضٌة.

 -واخواتها(:نً )إن امع

تفٌد التوكٌد، مثل جملة)محمٌد ناجٌح(جملة غٌر مإكدة، فإذا قلنا)إن أن( –)إن -ٔ

 محمداً ناجٌح(تم التوكٌد بـ)إن(وقد افادة معنى التوكٌد.

)أن( المفتوحة الهمزة ال تقع فً أول الجملة، وهً تقدر بمصدر مإول مع -:مالحظة

 مانعتهم ُحصوُنُهم(.معمولٌها، مثل قوله تعالى: )وظنوا أنهم 

)كؤنهَن  -، قال تعالى:)اشبه(بٌه شًء بشًء، وافادة معنى الفعلتفٌد التش)كأن(-ٕ

 الٌاقوُت والمرجان(.

 تفٌد االستدراك، أي نستدرك حاله من اخرى سبقتها، وال تقع فً بداٌة)لكن(-ٖ

نى الفعل بل تتوسط بٌن جملتٌن، الجملة الثانٌة نستدركها من االولى، وهً بمع الجملة

 )استدرك(مثل)الشمُس طالعٌة لكن المطَر نازٌل(.
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تفٌد التمنً وهو طلب صعب الحصول وٌندر وقوعه، وهً بمعنى )لٌَت(-ٗ

قال تعالى:)وٌقول الكافُر ٌا  الفعل)أتمنى(قال تعالى:)ٌا لٌَت لنا مثَل ما أُوتً قارون(

 .لٌتنً كنُت ترابا(

 )اترجى( الحصول علٌه، وتإدي معنى الفعلتفٌد الترجً وهو طلب ممكن )لعلَ(-٘

 القوَل لعلَُهُم ٌتذكروَن() وما ٌدرٌَك لعَل الساعَة قرٌب(. قال تعالى:)ولقْد وصلَنا لُهمُ 

  -:مالحظات عامة

 تتصل بـ)إن واخواتها(ضمابر النصب وتعرب فً محل نصب اسماً لها. مثل  -ٔ

لكنُه، كؤنُه(قال تعالى)إنً برٌئ مما نُه، إنها، لعلَك، )إنَك، إنِك، إننا، إننً، إ

  تشركون(.

ال تعمل وٌعرب بعدها مبتدأ  فؤنها تكفها عن العمل، اي إذا دخلت علٌه )ما الكافة( -ٕ

 وخبر، قال تعالى:)إنما المإمنون اخوةٌ(،)إنما االعمال بالنٌات(.

 خبرها على اسمها إذا كان اسمها نكرة وخبرها شبه جملة، مثل قال قد ٌتقدم -ٖ

 تعالى:)ٌا لٌَت لنا مثَل ما أُوتً قارون()لٌَت لً ماالً(.
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 -:بناء الفعل الماضً -رابعاً:

هو ما دل على وقوع حدث مقترن بزمن مضى قبل زمن  التكلم، وعالمته  -الفعل الماضً:

قبول تاء التأنٌث الساكنة، والتاء المتحركة، وهو مبنً دابماً على)الفتح أو السكون أو 

 ما ٌتصل به. الضم(بحسب

 -ٌبنى الفعل الماضً على الفتح فً الحاالت األتٌة: -أ

 اذا لم ٌتصل به شًء مثل)كتَب، نّزَل، ضرَب، أصلَح()كتَب محمٌد الدرس(. -ٔ

 إذا اتصلْت به تاء التؤنٌث الساكنة مثل)كتَبْت، قرأْت، نجحْت()كتبْت فاطمُة الدرَس(. -ٕ

 قاَما، قعَدا(.) الطالبان نجَحا فً االمتحان(.إذا اتصل به الف االثنٌن مثل)كتَبا، نجَحا،  -ٖ

ًٌ الكرة(. -ٗ  ٌبنى على الفتحة المقدرة للتعذر إذا كان معتل اآلخر باأللف، مثل)رمى عل

ٌبنى الفعل الماضً على السكون إذا اتصل به ضمٌر رفع متحرك كما فً الحاالت  -ب

 -األتٌة:

 تبَن الدرَس(.اذا أتصلْت به نون النسوة، مثل)كتبَن() الطالباُت ك -ٔ

 إذا اتصلْت به التاء المتحركة مثل)كتْبُت، قرأِت، نجْحَت() أنا كتْبُت الدرَس(. -ٕ

 إذا اتصل به الضمٌر )نا( المتكلمٌن واقعاً فً محل رفع فاعل مثل)كتْبنا الدرَس(. -ٖ

ٌبنى الفعل الماضً على الضم إذا اتصلْت به واو الجماعة مثل)الذٌن أمُنوا وعملُوا  -ج

 ِت(.الصالحا

المإنث، ال محل لها من  للفاعلةإذا اتصلْت بالفعل الماضً تاء التؤنٌث الساكنة، عالمة  -رابعاً 

 االعراب وتكسر اللتقاء الساكنٌن، مثل)كتبِت الطالبُة الدرَس(.
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 -:رفع الفعل المضارع -خامساً:

المستقبل وعالمته على معنى فً نفسة ٌحتمل الزمن الحاضر و ما دلهو  -الفعل المضارع:

بأحد أحرف)أنٌت( وٌقبل حرفً االستقبال)السٌن، و سوَف(وحرف  أن ٌكون مبدوء

الجزم)لم( و النصب)لن(وهو على ثالثة انواع)صحٌح األخر، ومعتل األخر، واألفعال 

 الخمسة(.

  عالمات رفع الفعل المضارع هً)الضمة الظاهرة، أو الضمة المقدرة، أو ثبوت النون(.

حرفاً صحٌحاً،  ا كان صحٌح األخر، هو ما كان أخرهع الفعل المضارع بالضمة إذٌُرف -أ

مثل)ٌعمل ٌفوز(، ولم ٌسبق بحرف نصب أو جزم ، مثل )ٌحترُم الولُد اباهُ()ٌعمُل الناُس 

 الخٌَر(.

ٌُرفع الفعل المضارع بالضمة المقدرة إذا كان أخره احد احرف العلة )األلف أو الواو أو  -ب

ٌرفع بالضمة المقدرة للتعذر إذا كان معتل األخر باأللف،  ،ل )ٌسعى، ٌدعو، ٌصلً(الٌاء(مث

ٌُصلً  ٌَدعو المإمُن رَبُه() وللثقل إذا كان معتل بالواو أو الٌاء، مثل) ٌسعى الناس إلى الخٌر() 

الفعل )ٌسعى(فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة منعاَ من االعراب محمٌد فً المسجِد(.

عذر ألنه معتل األخر باأللف والفعالن)ٌدعو، ٌصلً( ٌعربان فعل مضارع مرفوع ظهورها للت

 بالضمة المقدرة منعاَ من ظهورها للثقل ألنه معتل األخر بالواو والٌاء.

التعذر مهناه عدم استطاعة لفظ الحركة مع )األلف( لصعوب النطق بها، أما الثقل  -مالحظة:

 اء( لكنها ثقٌلة على اللسان فً الكالم، وتركها أخف. فٌمكن اظهار الحركة مع)الواو أو الٌ
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ٌُرفع الفعل المضارع بثبوت النون إذا كان من األفعال الخمسة واألفعال الخمسة هً كل  -ج

فعل مضارع أسند إلى ألف األثنٌن أو ٌاء المخاطب أو واو الجماعة مثل األفعال الخمسة من 

تكتبٌن، ٌكتبون، تكتبون() وتعرب ٌاء المخاطب والف ) ٌكتُب( هً)ٌكتبان تكتبان،  الفعل

األثنٌن وواو الجماعة( فً محل رفع فاعل مثل) الذٌن ٌوفون بعهد هللا(الفعل )ٌوفون(فعل 

مضارع مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة و)الواو( ضمٌر متصل مبنً فً محل 

 ٌَن(.مثل)ٌسعى العراقً إلى الخٌر)الذرفع فاعل والجملة الفعلٌة فً محل رفع خبر للمبتدأ 

 وٌدعوا إلى المحبة وٌحترم حقوَق األخرٌن، وهم ٌعملون لبناء وطنهم (.

 -:الفاعل -سادساً:

هو االسم المرفوع بعد فعل مبنً للمعلوم وقد ٌكون الفعل ماضً أم مضارع أم امر  -الفاعل:

 -والفاعل ٌدل على من قام بالفعل أو اتصف به. مثال)حفَظ الطالب ُ القصٌدَة(االعراب، حفظَ 

مفعول به منصوب  -فاعل مرفوع بالضمة، القصٌدة -فعل ماضً مبنً على الفتح، الطالب

 بالفتحة.

ن نإنث الفعل مثال)نجحْت الطالبُة فً االمتحان، تعمُل ا كان الفاعل مإنثاً فٌجب أإذ -مالحظة:

فاطمٌة فً البٌِت( وتؤنٌث الفعل أما بتاء طوٌلة ساكنة إذا كان الفعل ماضٌاً، أو بتاء متحركة 

 فً أول الفعل إذا كان الفعل مضارعاً.

ظاهراً سواء أكان الفاعل مفرداً أم  ٌبقى الفعل بصٌغته المفرد إذا كان فاعله اسماً  -مالحظة:

مثنى أم جمعاً، مثال)ذهَب الرجُل إلى السوق، ذهَب الرجالِن إلى السوق، ذهَب الرجاُل إلى 

 السوق(.
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 -:النابب عن الفاعل -سابعاً:

هو االسم المرفوع بعد فعل مبنً للمجهول سواء كان فعل مضارع أم  -النابب عن الفاعل:

ما وٌنوب عنه المفعول به فٌسمى نابب فاعل، فمن الدواعً  ألمرٍ  ماضً، إذ ٌحذف الفاعل

  واالخر اقامة نابب عنه ٌحل محله. ،لحذف الفاعل امران محتومان ) تغٌر ٌطرأ على فعله

ضم أوله ب، )اي خالً من حروف  العله(ٌبنى الفعل الماضً للمجهول إذا كان صحٌح  -ٔ

)أي فٌه حرف ا إذ كان الفعل الماضً معتل ، أمُضِرَب( -مثال)َضَربَ  قبل أخره وكسر ما

للمجهول  فنقول فً بنابهابالحروف، قلب حالة حصل تكما فً االفعال)صام، قام، قال(  عله(

ٌَِل() ٌَِم، ق ٌَِم، ق ( ففً بنابه للمجهول ضم  ص أما إذا كان الفعل الماضً مشدداً كما فً الفعل)عد 

 ُعِدد(. -اصلها -أوله وتقدر الكسرة ما قبل اخره فنقول)ُعد  

 أوله ضم ،)اي خالً من حروف  العله( صحٌح كان إذا للمجهول المضارع الفعل ٌبنى -ٕ

 حرف فٌه أي) معتل المضارع الفعل كان إذ أما) ،(ٌُضَربُ  -ٌَضِربُ )مثال أخره قبل ما وفتح

 بنابها فً فنقول بالحروف، قلب حالة تحصل( ٌدعو ،ٌقول ،ٌرمً)االفعال فً كما( عله

 ففً( ٌعدُّ ) الفعل فً كما مشدداً  المضارع الفعل كان إذا أما ،(ٌُدَعى ،ٌُقاَل ،ٌُرَمى) للمجهول

 (.دُ ٌَُعدْ  -اصلها -ٌُعدُّ )فنقول اخره قبل ما فتحةال وتقدر أوله ضم للمجهول بنابه

ظرف االشٌاء التً تنوب عن الفاعل بعد حذفه هً واحد من اربعة هً) المفعول به،  -ٖ

 ، الجار والمجرور، المصدر(المكان أو الزمان

عند حذف الفاعل نبنً الفعل  )كتَب الشاعُر القصٌدَة(-:ٌنوب المفعول به عن الفاعل مثال - أ

الماضً للمجهول ونقدم المفعول به لٌكون نابباً عن الفاعل، فنقول)ُكِتَبْت 
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فعل ماضً مبنً للمجهول مبنً على الفتح والتاء تاء التؤنٌث  -القصٌدةُ(اإلعراب)ُكِتَبتْ 

 نابب فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة . -الساكنة ال محل لها من االعراب، القصٌدةُ 

ٌصلح الظرف بنوعٌه)المكان والزمان( للنٌابة عن الفاعل إذا كان متصرفاً أو  -مالحظة:

مختصاً، أما المتصرف أي ال ٌلزم النصب على الظرفٌة، وإنما ٌنتقل بٌن حركات االعراب 

لة الجملة، أما غٌر المتصرف فهو الذي ال اأي ان ٌكون  مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً حسب ح

ب على الظرفٌة وهً)قط، عوض، إذا، سحر(، أما االختصاص هو ان ٌكون ٌؤتً إال منصو

أُِذَن وقُت )مثال المضاف (ُمِشً ٌوٌم كاملٌ )رف مضاف أو موصوف بما بعده، مثال الصفةالظ

 .(الصالة

عند حذف الفاعل  )جلَس الطالُب تحَت الشجرة( -:عل مثالاعن الف ظرف المكانٌنوب  - ب

نبنً الفعل الماضً للمجهول ونقدم ظرف المكان لٌكون نابباً عن الفاعل، فنقول)ُجلِس َتحَت 

 نابب فاعل -، تحتَ تحلفمبنً على افعل ماضً مبنً للمجهول  -الشجرة(اإلعراب)ُجلِسَ 

ظاهراً مرفوع محالً وهو مضاف والشجرة مضاف الٌه مجرور  منصوب ( ظرف مكان)

 بالكسرة.

 نبنً الفاعل حذف عند)مشى الرجُل ٌوماً كامالً(  -:ٌنوب ظرف الزمان عن الفاعل مثال - ت

 (ُمِشً ٌوٌم كاملٌ )فنقول الفاعل، عن نابباً  لٌكون الزمان ظرف ونقدم للمجهول الماضً الفعل

 فاعل نابب -ٌومٌ  ،الفتحة المقدرة للثقل على مبنً للمجهول مبنً ماضً فعل -ُمِشً)اإلعراب

 صفة مرفوعة بالضمة. -بالضمة، كاملٌ  مرفوع(  زمان ظرف)
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 نبنً الفاعل حذف عند)حكَم القاضً بالعدِل(  -:ٌنوب الجار والمجرور عن الفاعل مثال - ث

 (ُحِكَم بالعدل)فنقول الفاعل، عن نابباً  الجار والمجرور لٌكون ونقدم للمجهول الماضً الفعل

جار ) فاعل نابب -بالعدل الفتحة، على مبنً للمجهول مبنً ماضً فعل -ُحِكمَ )اإلعراب

 محالً. مجرور وضعاً مرفوع( ومجرور

 فخٌة واحدةٌ(، مثال)فإذا ُنِفَخ فً الصوِر نٌؤتً نابب الفاعل مصدراً   - ج

إذا كان نابب الفاعل مإنثاً فان الفعل ٌإنث كما حصل للفاعل، مثال)ُضِربْت الكرة،  -مالحظة:

سماً ظاهراً فإن الفعل ٌبقى على صٌغة المفرد سواء أكان ُحِفظْت القصٌدة( وإذا كان الفاعل ا

ٌَِظ البٌتان، ُحِفْظْت  نابب فاعل مفرداً أم جمعاً كم حصل للفاعل سابقاً، مثال)ُحِفظ البٌُت، ُحف

 االبٌات(.

ٌُتم بتحٌٍة فحٌوا بؤحسِن  -مالحظة: ٌِّ ٌؤتً نابب الفاعل ضمٌراً متصالً، مثال قال تعالى) وإذا ُح

     منها()ُكِرمُت بجابزٍة جمٌلٍة(، وٌؤتً نابب الفاعل ضمٌراً مستتراً إذا قدمنا االسم على الفعل

ٌِل( وتقدٌر الضمٌر )هو( ) القصٌدةُ ُحِفظت( وتقدٌر الضمٌر)هً( نابباً عن الفاعل، )الحُق ق

 نابباً عن الفاعل.

 

 

 



ٙٗ 
 

 االمالءبعض قواعد  -المبحث الرابع:

 -:الترقٌمعالمات  -اوالً:

 -وتستعمل الفاصلة فً المواضع االتٌة:الفاصلة )الفارزة( وترسم هكذا )،( -ٔ
الفاصلة بٌن جملتٌن قصٌرتٌن متصلتٌن بالمعنى، مثال)فقدمْت علٌِه وفوٌد من العرب،  - أ

ٌُكلموه(.  فهابوا ان 

 بعد المنادى، مثال)ٌا امٌر المإمنٌن، استصغرت شؤنً فؤنفَت من مخاطبتً(.  - ب

 بٌن اقسام الشًء، مثال)ٌقسم الكالم إلى)اسم، وفعل، وحرف(.  - ت

وتستعمل فً الجمل الطوٌلة التً تكون إحداهما سبباً  الفاصلة المنقوطة وترسم هكذا )؛( -ٕ

 فً لألخرى مثال)سنقوم بإعمار العراق؛ ألننا عراقٌون نحب العراق(

وتوضع فً نهاٌة العبارة والجملة عند تمام المعنى، مثل: العراق بلد النقطة وترسم هكذا).( -ٖ

 الرافدٌن. 

 -وتوضع فً المواقع اآلتٌة من الكالم: النقطتان الرأسٌتان وترسمان هكذا ):( -ٗ

 توضع بعد القول مثال)قال تعالى: الحمد هلل رب العالمٌن( - أ

 ، والحرف(.توضع بٌن الشًء واقسامه، مثال)ٌقسم الكالم: االسم، والفعل - ب

وتوضع فً آخر الجملة االستفهامٌة، مثال)هل تذهب إلى  عالمة االستفهام وتكتب هكذا)؟( -٘

 السوق الٌوم؟(.

وتوضع فً آخر الجملة التً تعبر عن األعجاب  عالمة التعجب وترسم هكذا)!( -ٙ

 واالستغراب أو االستخفاف أو عاطفة حادة كالفرح أو الحزن، مثال)ما اجمل هذا المكان!(.
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وٌوضع بٌنهما كل كالم ٌنقل بنصة  عالمة التنصٌص المزدوجة وترسم هكذا) ))   (( ( -7

دونما تغٌر من القرآن أو الحدٌث الشرٌف أو المصادر األخرى، مثال قال تعالى: ))اقرأ باسم 

 ربَك االعلى((.

وٌستعمالن لإلحاطة بكلمة أو تركٌب لٌس من  القوسان أو الهالالن وترسم هكذا)   ( -8

الكالم ولكنها تعٌن على التوضٌح والتفسٌر، مثل محمٌد رسول هللا)صلى هللا علٌه واله  جوهر

 وسلم(.

 وٌوضع فً المواقع اآلتٌة:(-الخط الفاصل وٌرسم هكذا) -9

من حٌث  -خلٌق نبٌٌل()ٌقسم االسم –وفقك هللا  -قبل الجملة المعترضة وبعدها، مثل)الحلمُ  - أ

(فؤنت ترى أن الجملة )وفقك هللا(المحصورة بٌن خطٌن ثالثة اقسام: مفرد ومثنى وجمع -عددهُ 

 لٌست من جوهر الكالم فقد وقعت بٌن المبتدأ وخبره، ولذا سمٌت جملة اعتراضٌة.

 فً اثناء المحاورة بٌن اثنٌن للداللة على تغٌٌر المتكلم فً المحادثة، مثل:  - ب

 من انَت؟ -

 أنا محمٌد. -

 وما َعملَُك؟ -

 طالب فً كلٌة العلوم. -

 بٌن العدد والمعدود، مثل: مرحل التعلٌم االساسٌة فً العراق، اربع:وتوضع  - ت

 المرحلة االبتدابٌة. -ٔ

 المرحلة المتوسطة. -ٕ

 المرحلة اإلعدادٌة. -ٖ

 المرحلة الجامعٌة األولٌة.  -ٗ

وتوضع فً المكان المحذوف من الكالم  للداللة على عالمة الحذف وترسم هكذا).......(-ٓٔ

لُه تكملة، مثل : )إذا الشعُب ٌوماً اراد الحٌاة    فالبد المحذوف أو لبٌان أن الحدٌث 

.)...........  
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 -:موضوع الهمزة -ثانٌاً:

 .تكتب لهمزة فً أول الكلمة ألفاً دابماً، وهً نوعان همزة قطع وهمزة وصل

وهً الهمزة التً ٌنطق بها دابماً، سواء أكانت فً بدء الكالم أم فً درجة،  -همزة القطع: -أ

وتلحق الفها العالمة)ء(محركة مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة وتكتب هكذا)أُ، إِ(، وتقع همزة 

 -القطع:

فً أول جمٌع االسماء، مثل)أحمد، أسعد، إٌمان، إٌناس(ماعدا بعض االسماء)ابن، ابنة،  -ٔ

 امرأة، اثنان، اٌمن(فالهمزة فٌها للوصل. ،اسم، امرإ

 فً أول جمٌع األحرف، مثل)إن، أن، إلى، إذ، إذا، أم(ماعدا)ال( فهمزتها همزة وصل. -ٕ

 -أَكاَلً() أََخذَ  -فً أول الفعل الماضً الثالثً ومصدرة، مثل)أََخَذ، أََبى، أكَل، أتى()أَكلَ  -ٖ

 أخَذاً(.

ه، مثل)أَسَرَع، أَْسِرْع، إِْسَراعاً( و)أنصَت، فً أول الفعل الماضً الرباعً وأمره ومصدر -ٗ

 أفتى، أَنشَد(.

ُس(. -٘  فً الفعل المضاع المبدوء بالهمزة، مثل)أُكْتُب، أَسَتشٌُر، أُسلُِّم، أَدرِّ

هً الهمزة التً ٌنطق بها فً بدء الكالم، وُتكتب ألفها محركة مجردٌة  -همزة الوصل: -ب

تكتب الفها مقرونة بالعالمة)صـ(أو غٌر مقرونة بها، من)ء( وال ٌنطق بها فً درج الكالم، و

 -وتقع همزة الوصل :
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فً أول الفعل الماضً الخماسً وأمره ومصدره، مثل)ِاْستَمَع، ِاْستِمْع، ِاْسِتماعاً( و)ِاْنَتَظَر،  -ٔ

 ِاْقتَرَح(.

ماالً ( فً أول الفعل الماضً السداسً وأمره ومصدره، مثل)ِاْسَتْعمَل، ِاْسَتْعِمْل، ِاْستِعْ  -ٕ

 ِاْسَتْغَفَر(. -و)ِاْسَتؤَذنَ 

  فً أول الفعل األمر الثالثً، مثل)ِاِقَرْأ، اُْكُتْب، ِاْنهْض، اُْدُرْس(. -ٖ

 فً أول األسماء المبدوءة بـ)ال(، مثل)القمر، الش مس(. -ٗ

فً أول األسماء االتٌة)ابن، ابنة، اسم، امرإ، امرأة، اثنان، اثنتان، اٌمن(فالهمزة فٌها  -٘

 للوصل.

 -ُتكتب الهمزة المتوسطة على األلف فً المواضع األتٌة:  -الهمزة المتوسطة على األلف: -ج

 إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد حرف مفتوح، مثل)َسؤََل، َتَتؤَل م، مكاَفؤَة(. -ٔ

 إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد حرف صحٌح ساكن، مثل)َفْجؤَة، َمْسؤَلَة، َمْرأَة(. -ٕ

ؤُْخذ، َمؤْمور، َبَدْأُت(.إذا كانت الهمزة ساكنة سب -ٖ ٌَ  قها حرف مفتوح، مثل)

إذا جاءْت الهمزة المتوسطة مفتوحة بعد حرف مفتوح أو ساكن، وتلتها ألف المد أو ألف  -ٗ

التثنٌة أو عالمة جمع المإنث السالم)ات(ُكتبت الهمزة )مدًة()آ( فوق ألف، مثل)َمآِثر، ظْمآن، 

 َمْبدآن، ُمنَشآت(.
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  -ُتكتب الهمزة المتوسطة على الواو فً المواضع األتٌة: -على الواو: الهمزة المتوسطة -ح

 إذا كانت الهمزة مضمومة بعد حرف مضموم، مثل)فُُإوس، ُرُإوس، ُشُإون، ُكُإوس(. -ٔ

ْبَدُإوها(. -ٕ ٌَ ُإم،  ٌَ ُإوب،  ٌَ  إذا كانت الهمزة مضمومة بعد حرف مفتوح، مثل)َمُإونة، 

 كن، مثل)مْسُإولٌة، َتفاُْإل، َتَثاُْإب، عَطاُْإك (.إذا كانت الهمزة مضمومة سبقها حرف سا -ٖ

ون، ُمَإٌد، ُمَإذن،  -ٗ ٌَُإدُّ إذا كانت الهمزة مفتوحة بعد حرف مضموم، مثل)فَُإاد، ُمَإنث، 

ل(.  ُمَإج 

ٌُْإِثرون(. -٘ ٌُْإلِم،   إذا كانت الهمزة ساكنة بعد حرف مضموم، مثل)ُبْإس، ُرْإٌة، 

ُتكتب الهمزة المتوسطة على الٌاء فً المواضع  -)الٌاء(:الهمزة المتوسطة على الكرسً  -خ

  -األتٌة:

ٌِّبٌن، ُمهنِّبٌن(. -ٔ  إذا كانت الهمزة مكسورة بعد حرف مكسور، مثل)ُتنِشِبٌن، ِمبٌِن، ُمَتَه

 إذا كانت الهمزة مكسورة بعد حرف مضموم، مثل)ُسِبَل، ُرِبٌْت، ُوِبَدْت(.  -ٕ

ٌَطَمِبن، لَِبٌم(.  -ٖ  إذا كانت الهمزة مكسورة بعد حرف مفتوح، مثل)أَِبِمٌة، 

 إذا كانت الهمزة مكسورة بعد حرف ساكن، مثل)َمساِْبل، ُجْزِبٌة، أَْفِبَدة(. -ٗ

َبة(. -٘ ٌِّ  ذا كانت الهمزة مفتوحة بعد حرف مكسور، مثل)َتْبِرَبٌة، ُبِدَبْت، ِرَبًة، َس

 مكسور، مثل)االسِتْبذان، ِفْبران، ِمْبَزر(. إذا كانت الهمزة ساكنة بعد حرف -ٙ

ُبون(. -7 ٌِّ  إذا كانت الهمزة مضمومة بعد حرف مكسور، مثل)قاِرُبون، ظِمُبون، َس
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  -ُتكتب الهمزة المتطرفة فً المواضع األتٌة: -الهمزة المتطرفة: -د

فُتكتب الهمزة على الحرف الذي ٌناسب  -أن تكون الهمزة المتطرفة بعد حرٍف متحرك: -ٔ

 حركة ما قبلها. 

إن كان قبل الهمزة الحرف مكسور ُكتبت على الٌاء، مثل)قاِرئ، شاِطا، داِفا، ُمتأللِا،  - أ

 ُبِدئ (.

ٌُإ، ِدفَُإ، لُإلُإ،  -ب إن كان قبل الهمزة الحرف مضموم ُكتبت على الواو، مثل)َتباُطإ، َتَه

 ٌَجُرإ(.

بَدأُ، إن كان قبل ال -ج ٌَ َدأ،  ؤ، ب   ٌ مأَل، َته ٌَ قَرأُ،  ٌَ همزة الحرف مفتوح ، ُكتبت على األلف، مثل)

أ(.  َصَدأَ، َتَبو 

فتكتب الهمزة المتطرفة على السطر، إذا  -:أن تكون الهمزة المتطرفة بعد حرف ساكن -ٕ

 -وقعت بعد حرٍف ساكن، مثل:

 بعد االلف الساكنة)صحرْاء، قضاْء، ماْء، سناْء(. - أ

 د الواو الساكنة)ضْوء، ُهدْوء، مخبْوء، وضْوء، لجْوء(.بع - ب

ء، َمِرْيء، َجرْيء(. -ج ًْ ء، ُمض ًْ ء، ٌج ًْ  بعد الٌاء الساكنة)ش

 بعد باقً الحروف الساكنة)َمْرء، ِدْفء، ِعْبء، ُجْزء، َبْدء، َنْشء(. -د

بعد حرٍف  إذا اتصلت الهمزة المتطرفة) المفردة التً تأتً -الهمزة المتطرفة: مالحظات عن

  -ساكن(بألف تنوٌن النصب أو ألف التثنٌة ُكتبْت عل حالتٌن:

ُتكتْب الهمزة المتطرفة على الٌاء) الكرسً( إذا كان الحرف الذي قبلها ٌمكن وصلُه بما  -ٔ

 مثل -بعدهُ :

ء -ِعْبباً  -ِدْفبان(،)ِعْبء -ِدْفباً  -)ِدْفء ًْ باً  -ِعْببان(،)َش ٌْ بان(. -َش ٌْ  َش

الهمزة المتطرفة مفردة على السطر إذا كان الحرف الذي قبلها ال ٌمكن وصلُه بما ُتكتب  -ٕ

 مثل -:بعدهُ 

  َمْرءان(. -َمْرءاً  -ُجْزءان(،)َمْرء -ُجْزءاً  -َضْوءان(،)ُجْزء -ضْوءاً  -)َضْوء


