
 (االمسٝة اجلًُة) ايثايثة ايٛحدة
 109صـ 



 انًجتذأ
 . 

 
   
    

 

 تؼشٚفّ

 اسه مرفوع يقع  
 

 .أول اجلنلةيف  غبنجب
 

 يجذأ دًٕٚلشاطٙ  انشٕسٖ

 يجتذأ يشفٕع ثبنضًخ
 
 



 صٛر املبتدأ
 مصدز مؤول امسا مبييا امسا معسبا



 اسًب يؼشثب

 ػبلجتّ ٔخًٛخ انتشدد

 خًٛهتبٌ   انشسبنتبٌ



 االسِ املبٓى

 اسه شسط اسه موصول اسه إشازة ضنري
اسه 

 استفَاو

حنٔ ْٛد  
اخلري 
 جملتُعٓا

ضُري فى  
حمٌ رفع 
َبتدأ  

 (ث ، ع)

أٚيئو األحـاار  
ٜطـــنإٚ    
ــٔ   ــدفاع  ـ ايـ

 ٚطِٓٗ

اسِ  شارة  
َبٓى فى  
حمٌ رفع  
 َبتدأ

 

ايــ أ أ ــى 
  يٝٓا أقدرٙ

اسِ َٛصٍٛ  
َبٓى فى  
حمٌ رفع  
 َبتدأ

َــٔ عرع 
 حصد

اسِ شاط  
َبٓى فى  
حمٌ رفع  
 َبتدأ

َــٔ فــى 
 ايكا ة ؟



 (اسِ اإلشارة)ًَحٛظة َُٗة 
 ( :ماعدا)أمساء اإلشازة كلَا مبيية  اْتب٘

 .فَنا معسباٌ ( ٍراٌ ، ٍاتاٌ) 

 :الحظ املثايني 

 طالباٌ متفوقاٌ ٍراٌ طالب متفوق ٍرا

اسِ  شارة َبٓـى فـى حمـٌ    
 رفع َبتدأ  

 َبتدأ َافٛع باأليف



 (األمساء املٛصٛية)ًَحٛظة َُٗة 
 :األمساء املوصولة كلَا مبية ما عدا  اْتب٘

 (اللراٌ ـ اللتاٌ) 

 :الحظ املثايني 

 يراكساٌ جبد يصالٌ اللراٌ يراكس جبد يصل الرى

اسِ َٛصٍٛ َبٓى فى حمـٌ  
 رفع َبتدأ

 َبتدأ َافٛع باأليف



 (اسِ االستفٗاّ)ًَحٛظة َُٗة 
 :كل أمساء االستفَاو مبيى ما عدا  اْتب٘

 (أى)

 :الحظ املثاٍ ايتا 

 املعلنني أحب إليك ؟ أى

 َبتدأ َافٛع بايطُة  
 (اسِ استفٗاّ َبٓى فى حمٌ رفع َبتدأ ٚيٝس)



 يصذس يؤٔل

 خٛشا نكى أٌ تصٕيٕا 

   خٛشا نكى صٛبيكى



 الدظ أٌ
 

إرا كبٌ انخجش  انخجشػٍ  انًجتذألذ ٚتأخش  -4
  يؼشفخأٔ  َكشحٔانًجتذأ شجّ خًهخ 

 

 انشخبلانجشٚخ  فٙ انٕطٍ  

 انًجتذأ انخجش



  ظٕٓسانذضبسح انذذٚثخ  يٍ َتبئح
 انشأ٘ انؼبو

 انًجتذأ انخجش



 اَتجّ
 

َبلص  أسهٕة استثُبء  فٙانًجتذأ لذ ٚأتٙ 
 يُفٙ

 

 سسٕلإال  يذًذيب   

 انخجش انًجتذأ

 1خلى بالك 



 انجالؽإال  ػهٛكيب 

شجّ خًهخ فٙ يذم 
 سفغ خجش يمذو

 يجتذأ يؤخش يشفٕع



 اَتجّ
 

ٔٚكٌٕ , ثؼذ دشف خش صائذ ٚأتٙ انًجتذأ لذ 
 .يذاًل يجشٔسًا نفظًب يشفٕػًب 

 غٛش اهلل خبنكْم يٍ   

 يجتذأ يشفٕع يذال يجشٔس نفظًب ثذشف انجش انضائذ يٍ

 2خلى بالك 



 نك نى تهذِ أيك أرسة 

 
 

يجتذأ يشفٕع يذاًل يجشٔس نفظًب 
 ثذشف انجش انشجّٛ ثبنضائذ سة



 اسخشج اسًب يجشٔسا ثذشف خش صائذ ٔأػشثّ 
 

إٌ ْزِ انمٕح َفسٓب ٔيب يٍ أدذ ُٚكش لًٛتٓب 
 ْٗ انًسئٕنخ ػٍ تكٍٕٚ اإلَسبٌ

 

 يجتذأ يشفٕع يذاًل يجشٔس نفظًب



 اَتجّ
 

 :املدصٛص باملدح أٚ اي ّ بعد 
 ( ثئس  –َؼى ) 

 : ُٜعاب َبتدأ َؤخا أٚ خرب  ملبتدأ حم ٚف 
 (  الدجزا  –دجزا ) , 

 يجتذأ يؤخش ٔخٕثبُٚؼشة 

 3خلى بالك 



 يذًذَؼى انشخم 

 أٔ خجش نًجتذأ يذزٔف, يجتذأ يؤخش يشفٕع  

 انخٛبَخال دجزا 
 ثبنضًخيجتذأ يؤخش يشفٕع 



 4خلى بالك 

 :امسا َشتكا  اَال َعُٛي٘ َافٛع ( املبتدأ)قد ٜهٕٛ 

 أَكا ٌ أخٛى فى سبٌٝ اهلل ؟
 عٓى أْ٘ ال حاجة يًُبتدأ    خرب ; ألٕ َافٛ ة أخـ   ( َشتل  اٌَ)ٚنًُة 

جاءت اسِ فا ٌ  اَال ، فكد رفع فـا ال  ( َكا ٌ)َهاْ٘ ٚأغٓى  ٓ٘ ، فهًُة 
 .اي أ سد َسد اخلرب  (أخٛى)



 

   : ٚجٕص دزف انًجتذأ إرا
ٔٚكثش ْزا انذزف , ُفٓى يٍ انكالو 

 إرا ٔلغ انخجش فٗ ثبة االستفٓبو 

 ح ف املبتدأ



 ؟ انكتبةأٍٚ 

( انكتبة ) أٖ, ػهٗ انًكتت : فتمٕل 
 .انًجتذأ 

 (جٛاعا)ح ف املبتدأ 



 :ٚجت دزف انًجتذأ إرا كبٌ انخجش 

خمصوصا  

 باملدح أو الرو

مصدزا ىائبا 

 عً فعلُ

مشعسا 

 بالقسه

إذا كاٌ  ( السينا)بعد 

 ما بعدٍا مسفوعا



 يخصٕصب ثبنًذح أٔ انزو -1

 انُجبحَؼى انٓذف    

 ْٕ انًجتذأ يذزٔف ٔخٕثب تمذٚشِ  خجش



 يصذسا َبئجب ػٍ فؼهّ -2

 غضٚش ػهى يستًش كفبح

 انًجتذأ يذزٔف تمذٚشِ  خجش
 دبنٗ دٛبتٗ



 يشؼشا ثبنمسى -3
 فٗ ريتٗ ألختٓذٌ

انخجش يشؼشا 
 ثبنمسى 

 (لسى غٛش صشٚخ)

 لسىانًجتذأ يذزٔف تمذٚشِ 



 يهذٕظخ يًٓخ

 خًٛم صجشِ ػهٗ انًكبسِ صجشا

 يشفٕػخ يُصٕثخ

 خجش نًجتذأ يذزٔف يفؼٕل يطهك



 إرا كبٌ يب ثؼذْب يشفٕػب( السًٛب)ثؼذ  -4

 ألذس طالة انؼهى ال سًٛب انًتًٛضٌٔ

 (ْى انًتًٛضٌٔ)ٔأصم انجًهخ 

 املبتدأ حم ٚف ٖٓا ٚجٛبا



 انخجش
 . 

 
   
    

 

 تؼشٚفّ

 هــو
منه مع املبتدأ مجلة الذى ينتظه 

  املتنه للفائدةمفيدة أي اجلزء 
 

 انجضء



 إَٔاع انخجش

 شبُ مجلة مجلة مفسد

املعًِ ْٛر 
 اينالب

 ايكُا ٜٓا األرض
 ايكُا ْٛرٙ ساطع

اخلري فى 
 ايصدم



 يفشد

 انشٓشح سجٛمانؼهى 

 
   يثمفبٌ انًؼهًبٌ



 خًهخ

 فؼهٛخ اسًٛخ

 أسبسّ انؼًم  انُجبح 

 
 تذجت انشًس   انسذت



 شجّ خًهخ

 ظشف خبس ٔيجشٔس

 فٗ انًشٕسح  انصٕاة

 
 فٕق انشجشح  انؼصفٕسح



 
 ْٕ انجضء انًتًى نهكالو يغ انًجتذأ 

(  أ٘ ال ٚأتٙ ثؼذ انًجتذأ يجبششًح ) ٔلذ ٚتأخش 
ٌّ انكهًخ انتٙ ُتتى انًؼُٗ ْٙ  ٔانًٓى أ

 .انخجش 

 انخجش



انؼهى انزٖ َجذث ػُّ َٔجذ فٗ 
 انصجش ٚتطهتانسؼٗ إنّٛ 

 



فٙ انؼصش انذذٚث ٔانز٘   انًسهًٌٕ
 يتذذٌٔسبدد فّٛ سٔح انفشلخ 

 انًجتذأ
 انخجش



 2خلى بالك 

يجتذأ ثبٌ  يجتذأ أٔل
 ثّ ضًٛش

 خجش انًجتذأ انثبَٗ



 غضٚشح ثمبفتٓى انشخبل

 يجتذأ أٔل
يجتذأ ثبٌ ثّ 

 ضًٛش
خجش انًجتذأ 

 انثبَٗ



 3خلى بالك 

 اَتجّ
 

 لذ ٚتؼذد انخجش 
ٔانؼجشح فٙ انخجش  , فٙ انجًهخ انٕادذح 

ْٕ أٌ ٚؼطٙ انثبَٙ أٔ انثبنث أٔ انشاثغ 
 (  خًهخ يفٛذح يغ انًجتذأ 



 نٕانذّٚ يطٛغ يجتٓذ يهتضو صبدقيذًذ 

خجش  يجتذأ
 أٔل

خجش 
 ثبَٗ

خجش 
 ثبنث



 4خلى بالك 

انضًبئش 
 انًُفضهخ

 اسى

 خجش+ يجتذأ 



 يذتشيٌٕ أَتى

 خجش يجتذأ



 5خلى بالك 

 اَتجّ
 

 لذ تكٌٕ شجّ انجًهخ يكَٕخ يٍ 
 , ( ضًٛش + دشف خش ) 
ٔيب ثؼذْب يجتذأ ثششط  خجش ُٔتؼشة 

 أٌ تكٌٕ فٙ ثذاٚخ خًهخ اسًٛخ  
  



 ثًشح نُب

 انًجتذأ انخجش



 أخٛبلنذُٚب 

 انًجتذأ انخجش



 6خلى بالك 

 ايعًِ ي٘ جماالت 

 مجًة امسٝة ؟( جماالت)َا ْٛع اخلرب فى نًُة 

 جماالت  ي٘ايعًِ 

شب٘ مجًة فى حمـٌ   َبتدأ َافٛع بايطُة
رفـــع خـــرب َكـــدّ 

 (جماالت)يهًُة 

 

َبتــدأ َــؤخا  
 َافٛع بايطُة

٘ )اجلًُة االمسٝة املهْٛة َٔ اخلرب شب٘ اجلًُة املكـدّ   ٚاملبتـدأ املـؤخا   ( يـ
 (ايعًِ)فى حمٌ رفع خرب املبتدأ ( جماالت)


