
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 
 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايصـ األٍٚ ايجاْٟٛ
 

 54566666018 َٛباٌٜ:

 

0202 

 54501004055َهتب : 
 



 

 

0 

 ضؤاٍ ايصٛز ادتُاي١ٝ 
 

 نٝـ ٜأت٢ منط ايطؤاٍ ؾ٢ االَتخإ ؟ -4
 
 
 

 

 
 

 قٛاعد تطاعدى ع٢ً َعسؾ١ ايصٛز ادتُاي١ٝ : -0
م

ماطـرمعـمعرةم.ماضرأماألبقوتممممممممممممممسؾكمعدىمصفؿؽمظألبقوتمم،مممممممممممتؿقضػم-1

مألنمسؾقفومدورمطؾريمصكماظقصقلمظإلجوبيماظصقققيم.ماعتٓتاز َعا٢ْ ايهًُات ايصعب١حوولمم-2

م.مألغؽمضدمتلؿكدعفومصكمععرصيماظؽـوؼيممايعاطؿ١ املغٝطض٠ ع٢ً ايؾاعضسؾقؽممبعرصيمم-3

مم

م

م

م

م

م

م

م

م

ممممممصـقعماظصقرةمشوظؾومعومؼؽقنمممصكمحولموجقدمم-1

م

م

مإالمأنمتؽقنممممممممممممممم:مصغوظؾومعومتؽقنممحتزٜز ْٛع ايصٛص٠ ؾ٢ ن١ًُ ٚاسز٠ؽمسـدعومؼطؾىمعـم-2

م

م

م

م.ماملؾب٘ ب٘ املٛدٛروػكممممممممممممممممم٢ٖٚ املؾب٘ احملشٚفماظؿكمؼؼقؿمصقفومممممحقٌمذؾفم*م

م

صعؾقؽمأنمتضعفمصكمدقوضفموحتددمغقعمم(ؾعٌ)صنذامدلظؽمصكمغقعماظصقرةمصكمماعتعاص٠ تصضحي١ٝمممممممؼقجدشوظؾومالمم-3

ماظصقرةمصكماظلقوقم

م

م

 ؟ َا ْٛع ايصٛز٠ ؾ٢ قٛي٘ )تٓاَني(ع: 
مصفكمادؿعورةمعؽـقيمألغفومصكمدقوضفومصقرةمظألحالمموطلغفومذكصمحيدثفمأومطلغفومذكصمؼـومم.

م

ماإلجوبيممضدمؼطؾىمعـؽمحتدؼدمغقعماظصقرةمصكممجؾيموظقسمطؾؿيموتؽقنم-4

م

م

م(2222ثم1دىم)ادرتذو

م

م(م.ايضس٢بـمآظيمظطقـماحلؾقبم.م)م(مادؿعورةمتصرحيقيمحقٌمذؾفماحلربصس٢)م

م

 الحغ أٌ -4

 أرا٠ يًتؾبٝ٘

 ايصٛص٠ ادتُاي١ٝ

 اذتظٕ

 ؾتهٕٛ نٓا١ٜ عٔ

 األٌَ ايؿضح

 يشا

 اذتٝا٠ نايضس١ً تؾبٝ٘

 ؾعٌ اعتعاص٠ تصضحي١ٝ

 َجاٍ
 رٚا٢٥ .قايٛا تهٕٛ  غضب١ؾ٢   إ٢ْ أقُت ع٢ً ايتع١ً بامل٢ٓ

 

 َٝظ
 ؟ ايصٛص٠ ادتُاي١ٝ ؟ ادتاْب ايبٝا٢ْ ؟ايتصٜٛض ارتٝاىل 

 / ايبٝإ / ارتٝاٍ ؟ ادتُاٍ ؟ ايصٛص٠ ايبٝا١ْٝ ؟ ادتاْب ارتٝايٞ

 بايػضب١ املز١ٜٓ

 ؾعٌ

 َجاٍ
 )ٚتٓاَني ٜا أسالّ ْؿغ٢( .

 اعتعاص٠ تصضحي١ٝ

 َجاٍ
 ٚتزٚص صساْا
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م

م

م

صػوتمعشرتطيمبنيممأ٣صكمػذهماظصقرماالسؿؿودمسؾكموجقدموجفمذؾفمبـقسقفوماألدوسممٚاالعتعاص٠بلغقاسفممايتؾبٝ٘

مادلشؾفموادلشؾفمبفم.

م

م

م

م

م

م

م.مايك٠ٛسالضيموجقدمتشوبفمبقـفؿومصكمصػيم(م.مادتٓز٣ ٚ األعزصوظعالضيمبنيم)

م

م

موضدمتؽقنماألداةمحمذوصيم(ماعتعاص٠ َه١ٝٓم)صوظصقرة(مبًزم)سـدمغداءم-6

م

م

م

م

مصعـدمحمووظيمععرصيماظصقرةمغعؿربهمعقجقدم.معٝام اذتزٜحوظؽـفمعػفقممعـممستشٚفضدمؼؽقنمادلشؾفمم-7

م

م

م

م

م

 

 َالحعات عا١َ ع٢ً عًِ ايبٝإ
م

 ٜٗتِ بزصاع١ ادتاْب ايتصٜٛض٣ ؾ٢ ايؿٕٓٛ ايؾعض١ٜ ٚايٓجض١ٜ ، ٜٚؾٌُ :   :إعًِ ايبٝ

 اجملاش املسضل( –الليآ٘  –االضتعازٗ  –)التشبُٔ 
م

 التشبُٔ  -1
 

 . أرا٠ ايتؾبٝ٘ؾ٢ صؿ١ َؾرتن١ عٔ طضٜل  املؾب٘ ٚاملؾب٘ بٖ٘ٛ عكز َؾاصن١ بني 

 

 يًتػبٝ٘ أزبع١ زنإ ٢ٖ :
 

 أداة التشبيه -4  وجه الشبه -3  به بهالمش -2  المشبه -1
 

 أْٛاع ايتػبٝ٘
 

بليغ    مجمل    مفصل  ضمنى    تمثيلي  

 اىتبُ جدا -5

 َجاٍ
 ايؾذاع١ؾ٢  األعزَجٌ  ادتٓز٣

 املؾب٘ ب٘ أرا٠ ايؾب٘ َؾب٘
 ٚد٘ ايؾب٘

 َجاٍ
 ٚايهبزماي٢ٗٓمأِْتمَصضمٜا

 َجاٍ
 يًعزٚمعالسا   متهٔمال

 ؾفمضؿريمتؼدؼرهمأغًمظذظؽمصوظصقرةمتشؾقفموظقسمادؿعورةادلش
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 (ترنس ؾٝ٘ أزناْ٘ األزبع١تػبٝ٘ َؿصٌ ) -4
 
 
 
م

م

 

 ( .حيرف َٓ٘ ٚد٘ ايػب٘تػبٝ٘ زتٌُ ) -0
م

م

م

م

م

 (ُتخرف ؾٝ٘ أدا٠ ايتػبٝ٘ ، ٚٚد٘ ايػب٘تػبٝ٘ بًٝؼ ) -6

م

م

 صور التشبيه البليغ : يأتى التشبيه البليغ على أربع صور ، وهى :
 املبتدأ ٚارترب -4

 املعًِ َصباح 
 اذتاٍ ٚصاحبٗا -0

 ٚقـ ادتٓز٣ صدض٠ أَاّ ايعزٚ 
 املؿعٍٛ املطًل املبني يًٓٛع -6

 أداب ايطايب إداب١ ايؿا٥كني
 إضاؾ١ املػب٘ ب٘ إىل املػب٘ -1

 د٢ عٌ عٝـ ايؿذض َٔ غُز ايز

 

 . (ْػبِّ٘ ؾٝ٘ حاي١ غاٖدْاٖا حباي١ ختًٝٓاٖا: )متجًٝٞ تػبٝ٘ -1
 

 

 َجٌ : قٛي٘ تعاىل : 
م)عـؾماظذؼـمؼـػؼقنمأعقاهلؿميفمدؾقؾماهللمطؿـؾمحؾيمأغؾؿًمدؾعمدـوبؾميفمطؾمدـؾؾيمعوئيمحؾي((

م:محولمادلولماظذىمُؼـػؼمصكمدؾقؾماهللماملؾب٘*م

معوئيمحؾيم.مـرتم،مصلخرجًمدؾعمدـوبؾم،مصكمطؾمدـؾؾي:محولمحؾيماظؼؿحماظؿكمأعماملؾب٘ ب٘*م

م:ممنقمعولماظصدضوتموعضوسػؿفم.مٚد٘ ايؾب٘*م

م

ُٜؿِٗ َٔ َضُٕٛ ايهالّ( . -0  تػبٝ٘ ض٢ُٓ )
 

مإٕ ايغؿ١ٓٝ ال جتض٣ ع٢ً ايٝبػ  ْضدٛ ايٓذا٠ ٚمل تغًو َغايهٗامعـؾم:

مػقـيماظؿكمؼلؿققؾمإحبورػومصكماألرضماظقوبلي()ذؾفماظشوسرماإلغلونماظذىمؼرؼدماظـفوةموالمؼلخذمبلدؾوبفومبوظل

 

 َجاٍ
مايضٝا٤مؾ٢مايٓٛصنمايعًِ

 

 املؾب٘ ب٘ أرا٠ ايؾب٘ َؾب٘
 ٚد٘ ايؾب٘

 َجاٍ
ممايٓٛصنمايعًِ

 

 املؾب٘ ب٘ أرا٠ ايؾب٘ َؾب٘

 َجاٍ
ممْٛصمايعًِ
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 أضساز مجاٍ ايتػبٝ٘ :
م:محنيمغشؾفمشريماظعوضؾمبوظعوضؾمايتؾدٝص

م:محنيمغشؾفمادلعـقىمبودلودىمايتذغِٝ

م:محنيمغشؾفمادلعـقىمبودلعـقىم،مأومادلودىمبودلودىم.مايتٛضٝح

 

 االضتعازٗ : -0
 (املؾب٘ ب٘ املؾب٘ أٚسشف أسز صنٓٝ٘ ) تؾبٝ٘ بًٝؼ٢ٖ    

 

 * َٔ أْٛاع االضتعاز٠ :
 

 ْٚصضح باملؾب٘( ؾب٘ ب٘ ، ْٚزٍ عًٝ٘ بصؿ١ َٔ صؿات٘ف ؾٝٗا املش)حن االعتعاص٠ امله١ٝٓ -1

ماجلـدىمؼػرتسماألسداءم.م:ممعـؾ

)ؼػرتسماألسداءم:مألحظمأنماجلـدىمالمؼػرتسم،موإمنوماالصرتاسمصػيمعـمصػوتماألددم،موضدمصقرماجلـدىم

محذفمادلشؾفمبفم)األدد(م،مودلمسؾقفمبصػيمعـمصػوتفم،موػكماالصرتاس(بلددمؼػرتسمو

م

 )حنشف ؾٝٗا املؾب٘ ، ْٚصضح باملؾب٘ ب٘(ماالعتعاص٠ ايتصضحي١ٝ -2

معـؾم:مسربمأدقدغوماظؼـوةم.

م(دمصقرماجلـقدموصرحمبودلشؾفمبف)األدقد(دمػـومجـقدغوم،موضحظمأنمادلؼصقدمبوألدق)أدقدغوم:مال

 

 عاز٠ أضساز مجاٍ االضت
 

م:محنيمغشؾفمشريماظعوضؾمبوظعوضؾمايتؾدٝص

م:محنيمغشؾفمادلعـقىمبودلودىمايتذغِٝ

م:محنيمغشؾفمادلعـقىمبودلعـقىم،مأومادلودىمبودلودىمايتٛضٝح

م

 

 احملطٓات ايبدٜع١ٝ 
 

 أّال : احملطيات اللؿعٔ٘
 

 ادتٓاع -4
 
 

 ، ٚي٘ ْٛعإ ُٖا : ع٢ٓاملَع اختالؾُٗا ؾ٢  ايًؿظؾ٢  ايهًُتني أٚ تكاصبُٗا ٖٛ متاثٌ

 

 ٖٛ َا اتؿل ؾٝ٘ ايهًُتإ ؾ٢ أزبع١ أَٛز ٢ٖٚ :دٓاع تاّ :  –أ 
 تضتٝب اذتضٚف -4  عزر اذتضٚف -3  ؽهٌ اذتضٚف -2  ْٛع اذتضٚف -1

مٜك٢ٓٝ باهلل ٜك٢ٓٝمَجٌ :

 :دٓاع غري تاّ )ْاقص( –ب 
 . (ِٖٚ ٜٕٓٗٛ ٦ٜٕٓٚٛ عٓ٘)جٌ قٛي٘ تعاىل : ٖٛ َا اختًـ ؾٝ٘ ايهًُتإ ؾ٢ أَس َٔ االَٛز األزبع١ ايطابك١  ، َ 
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 ايتصسٜع :  -0
 

 َٔ ايكصٝز٠ ؾ٢ اذتضف األخري ، ٚسضنت٘ ،  ( ٖٛ اتؿام ؽطض٣ ايبٝت األٍٜٚأت٢ ؾ٢ ايػعس ؾكط)

 

 َٔ سنضنِ ٚدؿا أدؿاْ٘ ايٛعٔ؟  غضٜبا عارٙ ؽذٔ ٌٖ تشنضٕٚ   : َجٌ

ممحطٔ ايتكطِٝ -6

م

 يبٝت تكطٝعا َٛعٝكٝا َتٛاطْا .ع اكطٝ( ، ٖٛ تٜأت٢ ؾ٢ ايػعس ؾكط)

  

 ٚد٢ٓ صبٛت٢ ، َٚػ٢ٓ صشاب٢ .  ساى َض٣ أْغ٢ ، ًَٚعب هل٣ٛ  َجٌ :
 ايطذع  -1

 

 اذتضف األخري ٚسضنت٘  ( ٖٛ اتؿام ْٗاٜات ادتٌُ ؾ٢ٜأت٢ ؾ٢ ايٓجس ؾكط)

 

 ايصزم َٓذا٠ ٚايهشب َٗٛا٠ .َجٌ :
 األشدٚاج  -0

 

 طٝعا َٛعٝكٝا َتٛاطْا ايؿكض٠ ت ( ٖٛ تكطٝعٜأت٢ ؾ٢ ايٓجس ؾكط)
 

م َجٌ :
 (يٝػ ع٢ً األصض أٖٓا َٔ يٌٝ ايطؿٌ ايٓا٥ِ ، ؾٌٗ ٜهٕٛ ؾٝٗا أؽك٢ َٔ يٌٝ ايطؿٌ ايضا٥ع ؟)

 

ماالطرٚاز(  -ايغذع  –سغٔ ايتكغِٝ  –ايتصضٜع  –)ادتٓاؼ  س كلِّ مً :أث

 

م

م

 ثاىٔا : احملطيات املعيْٓ٘ 
 

 ايطبام  -4
 

 ا عهػ األخض٣ ؾ٢ املع٢ٓ ، ٚي٘ ْٛعإ ُٖا :ٖٛ ادتُع بني نًُتني نٌ َُٓٗ

م

 .مأسب ايصزم ال ايهشبمَجٌ: طبام إجياب  –أ 
 )قٌ ٌٖ ٜغت٣ٛ ايشٜٔ ٜعًُٕٛ ٚايشٜٔ ال ٜعًُٕٛ( مَجٌ قٛي٘ تعاىل : : طبام ضًب  –ب 

 
 ا ٜهٕٛ ايطبام َٔ حٝح املع٢ٓ ، َجٌ قٍٛ ايػاعس :)زمب

 عٔ محض٠ ايٛصر إىل صؿض٠ ادتار٣  أحل عًٝ٘ ايٓظف ست٢ أساي٘

مصوألصػرمظقسمسؽسماألمحرم،مظؽـماالصػرارمؼؼؿضكم)ادلرض(مواالمحرارمؼؼؿضكم)اظصقي((

  املكاب١ً -0
ُٜؤت٢ مبعٓٝني أٚ أنجض ، ثِ   ُٜؤت٢ مبا ٜكابٌ سيو ع٢ً ايرتتٝب .٢ٖ إٔ 

 

 )ؾًٝضشهٛا قًٝال ٚيٝبهٛا نجريا(: َجٌ قٛي٘ تعاىل  
 (املع٢ٓ ٚتأنٝزٙ ٚدشب االْتباٙ يًؿهض٠تٛضٝح ):  املكابل٘  –أثس الطباق 

 
 
 
 
 

 

ٜعط٢ ْػُا )دضعا( َٛعٝكٝا تطضب ي٘ األسٕ 

. 

 

 اىتبُ
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 ملحْظات مَن٘ جيب التيبُٔ علَٔا
 ملحْظات مَن٘ علٕ أؾعال السجاء ّ املكازب٘ ّ الشسّع

ممسـدعومؼطؾىمعـؽمادؿـؿوجمغقعماظػعؾمصفذامؼعينم-1

متوممأومغوضصم

  -مثال :

م...تومممبدأمادلعؾؿماظدرس

م

م....مغوضصممبدأمادلعؾؿمؼشرحماظدرس

ماظػعؾم)جعؾ(مم-2

مإذامجوءمخربهممجؾيمصعؾقيمصفقمغوضصمعـمأصعولماظشروعمم-

مجعؾماظؼوئدمؼـظؿمجقشف:مممثال

م:صعؾمذروعمغوضصممجعؾ

م:مادؿمجعؾمماظؼوئد

م:ممجؾيمصعؾقيميفمحمؾمغصىمخربمجعؾم.ممؼـظؿمجقشف

مإذامملمؼلتمبعدهممجؾيمصعؾقيمصفقمصعؾمؼـصىمعػعقظنيم.مم-

مجعؾمادلعؾؿماظصعىمدفالم

م:مصوسؾمعرصقعممادلعؾؿم:مصعؾمتوممؼـصىمعػعقظنيممجعؾ

م:معػعقلمبفمثونمدفالمم:معػعقلمبفمأولمماظصعى

ماظضؿريمادلؿصؾمبوظػعؾمم-3

مضدمؼؽقنميفمحمؾمرصعمصوسؾمم-

مضدمؼؽقنميفمحمؾمرصعمادؿمظفم-

 ادلعؾؿونمأخذامادلؽوصلةممثال :

مضؿريميفمحمؾمرصعمصوسؾم

مادلعؾؿونمأخذامؼؼدعونمادلؽوصلةم:م

مريميفمحمؾمرصعمادؿمأخذمضؿ

ميفمحوظيموجقدم)أن(ميفمخربمػذهماألصعولمم-4

صوظػعؾمبعدػومعـصقبمومإذامطونمعـماألصعولماخلؿليمصالبدمأنمم-

محتذفمعـفماظـقنم.م

 مثال : 

م...ماظـقنمحمذوصيمظقجقدم)أن(ممحريمادلمعـقنمأنمؼؿؼقامربفؿ

م

عضورعمم...ماظـقنمعـؾؿيمعقجقدةمألغفمبدأمادلمعـقنمؼؿؼقنمربفؿ

معرصقعمبـؾقتماظـقنم

ماظػعؾمطودم:م-5

مأومتكعر(مصفقمصعؾمتومموعومبعدهمصوسؾم.م|إذامجوءممبعينم)دبرم

 مثال : 

م...صوسؾمعرصقعممطودماظعدومظـوم-

مالحظمعومؼؾلم:م-6

م..ممجؾيميفمحمؾمغصىمخربمبدأممبدأماظطوظىمؼؼرأماظدرس

م

محولمم...ممجؾيميفمحمؾمغصىمبدأماظطوظىمادلذاطرةمؼؼرأماظدرس

ممانتبهم-7

(مالمحمؾمهلومعـماإلسرابمصالمميؽـمأنمتؽقنمادؿمتوءماظؿلغقٌ)

مظػعؾمغودخم

مأوذؽًماالعؿقوغوتمأنمتؾدأم

م:محرفمعؾينمالمحمؾمظفمعـماإلسرابمًأوذؽ

م:مادؿمأوذؽمعرصقعمبوظضؿيمماالعؿقوغوت

يفمحوظيمأنمأتلمادلصدرمادلمولمبعدماظػعؾمعؾوذرةمصغوظؾومعومم-8

معوموعومبعدهميفمحمؾمرعمصوسؾم.ؼؽقنماظػعؾمتو

 مثال : 

مسللمأنمتؽرػقامذقؽومومػقمخريمظؽؿم.م

م:مصعؾمتومممسلل

م:ميفمحمؾمرصعمصوسؾممأنمتؽرػقا

م:مسللمطرػؽؿمموماظؿؼدؼر

 

 املشتكات
مصقغمادلؾوظغي(م–ادؿمادلػعقلمم–)ادؿماظػوسؾم

 ادؿماظػوسؾم،مصقغمادلؾوظغيمعنْل ٍرِ املشتكات 
مادلعؿقلمضدمؼؽقنم

 ؾاعل  -1
 مثال : 

م)أغًمإغلونمواضحمتصرصوتؽ(م

 ؾاعل ّ مؿعْل  -0
م:مممثال

م)أضورئمأخقكماظـؾل(م

مصوسؾمعرصقعمبوظقاوممأخقكم:

معػعقلمبفمعـصقبمبوظػؿقيمماظـؾلم:

ؾاعل ّ مؿعْل أّل ّ مؿعْل ثاٌ )إذا كاٌ الؿعل متعدٓا  -2
 ملؿعْلني(
م:مممثال

م)عومععطوءماظغينمعوظفماظػؼراء(م

مصوسؾمعرصقعمبوظضؿيم:مةماظغين

م:معػعقلمبفمأولمعـصقبمبوظػؿقيممعوظف

م:معػعقلمبفمثونمعـصقبمبوظػؿقيمماظػؼراء

 انتبه :

مضدمؼؽقنماظػوسؾمعلؿرتموعومبعدمادلشؿؼمعػعقلمبف

 مثال :

ماظػوسؾمضؿريمعلؿرتمتؼدؼرهمػق)األبمغوصحمابـف(

م:معػعقلمبفمعـصقبمبوظػؿقيمابـف
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 معنْل اضه املؿعْل  -4
 ؾاعٌ ْائب  -4

مإذامطونماظػعؾمعؿعدؼومدلػعقلمواحد

 مثال : 

م)ػؾمعػفقممدورماظرجؾ(م

م:مغوئىمصوسؾمعرصقعمبوظضؿيممدور

 ْائب ؾاعٌ ٚ َؿعٍٛ ب٘ -0
مإذامطونماظػعؾمعؿعدؼومدلػعقظنيم

 مثال : 

م(2222ثم1)أععطلمدرجي(م..م)اظـؿقذجماالدرتذوديم

مضؿريمعلؿرتمتؼدؼرهمػقممغوئىماظػوسؾ

معـصقبمبوظػؿقيم.مم:معػعقلمبفمدرجي

 انتبه  -5

مسؾلم ماسؿؿود مادلشؿؼ مسؿؾ مدؾى مؼؽقن حيت

ماظـػلمأوماالدؿػفومم

مأنمؼلؾؼفماظـػلمأوماالدؿػفوممعؾوذرةم.مصالبد

 الحظ ما يلي : 

م....مععؿؿدمسؾلمغػلمم)عومسوملماظرجؾماحلؼقؼي(م-

م

....مععؿؿدمسؾلمادؿػفوممم)ػؾمعلؿطقعمادلمعـمغقؾماألعـقوت(م-

م.م

 إمنا : 

ععؿؿدمسؾلمعقصقفمومم..م)المتؼدممبالمتعؾقؿمعؿطقرةمبراجمف(

مظقسمغػقوم

 خلي بالك  -6

ماظػعؾمعـمادؿمادلػعقلمعؾينمظؾؿففقلم.

مادُؿكرج(م–)علؿكرجمم-ممضقؾ(م–)عؼقلمم-

مُصفؿ(م–)عػعقممم-

 معلْم٘ مَن٘ جدا جدا جدا جدا جدا جدا  -7
 خلٕ بالم مً اجلنلتني دّل :

مفو(م)ػلمصؿوةمرائعمدؾقطم-1

م:مغعًمدؾيبمعرصقعمبوظضؿيممرائع

م:مصوسؾمعرصقعمبوظضؿيممدؾقطفو

م)ػلمصؿوةمدؾقطفومرائع(م-2

م:معؾؿدأمعرصقعمبوظضؿيممدؾقطفو

م:مخربمعرصقعمبوظضؿيممرائع

ميفمحمؾمرصعمغعًم.ماجلؿؾيم)دؾقطفومرائع(

 

 

 الحظ : 

ماظؿػرؼؼمبنيمادؿماظػوسؾمومادؿمادلػعقلم

مأغومراجمسقدةماخلريمم-1

م:معػعقلمبفمعـصقبمبوظػؿقيممسقدة

ماخلريمعرجقمسقدتفمم-2

م:مغوئىمصوسؾمعرصقعمبوظضؿيممسقدتف

 ٕ بالم ـــلـــــخ

 سؾقمم–وجقدمم–ررؼؼمم–دؾقؾم

مظعدممدالظؿفومسؾلمادلؾوظغيممممممممممممعشمصقغمعؾوظغيم..مظقفم؟!!

 

 علشاٌ جتٔب الؿعل مً اضه الؿاعل غري الجالثٕ شٔل املٔه 

 ٍتالقٕ الؿعل 

م(اجؿفدم–جمؿفدم)مممممممممم(ادؿؼوممم–علؿؼقؿم)ممممم(طوصحم–ؽوصحمع)

 خلي بالك مهم جدا ...

 الؿعل مً اضه املؿعْل الشو ٓبكٕ مبين للنجَْل

 م(زؼدم–عزؼدم)مم(ضقؾم–عؼقلم)

 (ادؿػقدم–علؿػودم)مم(بقعم–عؾقعم)

 (ُضدِّسم–عؼدسم)ممم(ٌحطِّؿم–حمطؿم)

 انتبه

 مجل٘ اليعت  -1

 صعؾمؼعقدمسؾلماظـؽرة(ماحبٌمسـم)غؽرةم+

 محيىماخلريػقمرجؾم -

 تؾقؼمبـومحيتمغصؾمألروعمصقرةم -

 عوضقفومسرؼؼػمالءمؼلعقنمحلؿوؼيمأعيم -

 مجل٘ اليعت اؾَه ّشْف بتعْد علٕ مني  -1

)اإلغلونمطوئـمحلمحيوصظمسؾلمعؾدأمؼؿعوعؾمععماظؾشرمبوسؿؾورهم

 عـفؿ(م

 أّعٕ تيطٕ الؿسق بني :

مؾفمدرؼع()حضرمروظىمشضماظـعًماجلؿؾيم#

 

م)حضرمروظىمدرؼعمشضؾف(ماظـعًماظلؾيبم#

 مجل٘ خرب الياضخ -0

 بؿؽؿؾمععينماجلؿؾيم

 خلي بالك : 

 إنمأعيمدبمصقفوماألعؾمالممتقتمأبدام.م
م

 الباء الْاقع٘ يف خرب لٔظ جتعل اخلرب مؿسد -2

 ّ لٔظ شبُ مجل٘ 

م)ظقلًمػذهماحملووالتمبؾعقدةمسـو(

م
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 األؾعال الياضخ٘
 خْاتَاأّال كاٌ ّ أ

م–صورمم–بوتمم–أعللمم–زؾمم–أضقلمم–أصؾحمم–)طونم

مظقس(م–عومصؿهمم–عوزالمم–عوماغػؽمم–عومبرحمم–عودامم

 تأتٕ علٕ أحد ّ جَني
 أفعال ناقصة -1

مأصعولمغودكيمالمتؽؿػلممبرصقسفوم)امسفو(م

مومإمنومحتؿوجمإظلمخربمؼؿؿؿمععـوػومم

ماجؿفدماظطوظىمصؽونماظـفوحمغصقؾف

م:مصعؾمغوضصممطون

م:مادؿمطونمماظـفوح

م:مخربمطونممغصقؾف

ماظػعؾم)طون(مؼدلمسؾلماظؿقضقًميفمادلوضلممالحظمأنم:

 أفعال تامة -2

تؽؿػلممبرصقسفوماظذيمؼعربمصوسالمهلوم،موبفمؼؿؿمادلعينم،موظذظؽم

مصفلمالمحتؿوجمإظلمخربم.م

ماجؿفدماظطوظىمصؽونماظـفوحم

م:مصعؾمتومممطون

م:مصوسؾمماظـفوح

مونممبعينم:موجدمأومحتؼؼم.م:ماظػعؾمطمالحظمأن

 خيتلف معين )كان و أخواتوا( باعتبارها 

 ناقصة أو تامة

َا ٜكع بعد  املجاٍ َعٓاٙ حايت٘ ايؿعٌ
 ايؿعٌ 

 نإ

ايتٛقٝت  ْاقص
يف 

 املاضٞ

نإ ايكُس 
 َٓريا 

امس٘ )ايكُُس( ٚ 
 خربٙ )َٓريًا(

ٚدد  تاّ
 أٚحتكل

ذانست ؾهإ 
 ايٓذاح

 ؾاعٌ )ايٓذاح(

 أصبح

ايتٛقٝت  ْاقص
يف 

 ايصباح

أصبخت ؾاُٖا 
 دزضٞ

امس٘ )تاء 
ايؿاعٌ( ٚ خربٙ 

 )ؾاًُٖا(
دخًٓا يف  تاّ

 ايصبح
أغسقت 

ايػُظ ٚ قد 
 أصبخٓا

ؾاعٌ )ْا 
 ايؿاعًني(

 أضخٞ

ايتٛقٝت  ْاقص 
يف 

 ايضخٞ

أضخٞ 
ايؿالحٕٛ 

 ْػٝطني

امس٘ 
)ايؿالحٕٛ( ، ٚ 

 خربٙ )ْػٝطني( 
دخٌ يف  تاّ

 ايضخٞ
خسدٓا ٚ قد 

 ٗاز أضخٞ ايٓ
 ؾاعً٘ )ايٓٗاُز( 

 ظٌ

ايتٛقٝت  ْاقص
 يف ايٓٗاز

ظٌ ايسداٍ 
 ٚاقؿني 

 )ٍُ امس٘ )ايسدا
ٚ خربٙ 

 )ٚاقؿني(
يٛ ظٌ  بكٞ تاّ

ايتٓاشع 
 يضعؿٓا

 ؾاعً٘ )ايتٓاشُع(

 

 

 أَطٞ

ايتٛقٝت يف  ْاقص
 املطاء

أَطٞ ادتٝؼ 
 َٓتصسا

امس٘ )ادتُٝؼ( ٚ 
 خربٙ )َٓتصسا(

دخٌ يف  تاّ
 املطاء

ال تٌُٗ يف 
عًُو حيت 

 متطٞ

ؾاعً٘ )ضُري 
َطترت تكدٜسٙ 

 أَْت(

 بات 

ايتٛقٝت يف  ْاقص
 ايًٌٝ

بات ادتٓدٜإ 
 ضاٖسٜٔ 

امس٘ 
)ادتٓدٜإ( ٚ 

 خربٙ )ضاٖسٜٔ( 
دخٌ يف  تاّ 

 ايًٌٝ
ٜبٝت اإلْطإ 

 يف بٝت٘ 
 )ُٕ  ؾاعً٘ )اإلْطا

 صاز 

 صاز

امس٘ )ضُري  املاء صاز ثًذا  ايتخٍٛ ْاقص
َطترت تكدٜسٙ 

)ٖٛ 
إيٞ اهلل تصري  زدع اّت

 األَٛز 
 ؾاعً٘ )األَُٛز(

 َاداّ

تٓٓتصس َاداّ  بٝإ املد٠ ْاقص
 اذتل َعٓا

امس٘ )اذتلُّ( ٚ 
 خربٙ )َعٓا(

ضٓعٝؼ  َا بكٞ تاّ
 َاداَت اذتٝا٠

 ؾاعً٘ )اذتٝا٠ُ(

 َا بسح 

َا بسح ايػعب  االضتُساز ْاقص
 َطتٓريا

امس٘ )ايػعُب( ٚ 
 خربٙ )َطتٓريا( 

َا بسح ايسدٌ  ازمَا ؾ تاّ 
 ٚطٓ٘ 

)ٌُ  ؾاعً٘ )ايسد

 َااْؿو

َا اْؿو األٌَ  االضتُساز  ْاقص
 يف قًٛبٓا

امس٘ )األٌَ( ٚ 
 خربٙ )يف قًٛبٓا(

َا اْؿهت  َا احنٌ  تاّ 
 ايعكد٠ 

 ؾاعً٘ )ايعكد٠(

 َاشاٍ 

َاشاٍ اإلضالّ  االضتُساز ْاقص
 ْٛزٙ ضاطع 

امس٘ )اإلضالّ( ٚ 
خربٙ )ْٛزٙ 

 ضاطع(
 ٞ تاَاال ٜأت

 َا ؾتئ

َا ؾتئ ارتري  االضتُساز  ْاقص
 ميأل اذتٝا٠ 

امس٘ )ارتري( ٚ 
خربٙ )ميأل 

 اذتٝا٠(
 ال ٜأتٞ تاَا

 يٝظ
يٝطت املؤَٓات  ايٓؿٞ ْاقص

 ناذبات
امس٘ )املؤَٓات( 

 ، ٚخربٙ )ناذبات(
 ال ٜأتٞ تاَا

 )كاٌ ّ أخْاتَا( تيكطه مً حٔح الصمً إلٕ ثالث٘ أقطاو : 
ملتلمعـفوماألزعـيماظـالثيمادلوضلمومادلضورعموماألعرم،موػلم:مأصعولمؼم-1

مصور(معـؾم:م–بوتمم–أعللمم–أضقلمزؾمم–أصؾحمم–)طونم

مطـ(م.مم–ؼؽقنمم–)طونم

مأصعولمؼلتلمعـفومادلوضلمومادلضورعمصؼطم:موػلم-2

ماغػؽ(عـؾم:م–صؿهمم–برحمم–)زالم

مالمؼزال(مم–)عومزالمم

موػلم:ممأصعولمؼلتلمعـفومادلوضلمصؼطم،م-3

معودام(م.م–)ظقسم

 اضه )كاٌ ّ أخْاتَا( ٓأتٕ :  -
مواضقًوماألعرأضقكمعـؾم:ممامسومزوػرام

م

مخريمعـولمقاادلمعـقنمطوغعـؾم:ممضؿريامبورزام

م

مؼفقدؼيمماظؼدسمظقلًعـؾم:ممضؿريامعلؿرتام
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 خرب )كاٌ ّ أخْاتَا( ٓأتٕ :  -
معػردام

م.معػقدةعومزاظًماظؼراءةمعـؾم:م

مصعؾقي(مم–مجؾيم)امسقيم

مصػقوتفمعـلؼيم)امسقي(مطونماظؽؿوبم:مم1عـول

متؾؽلم)صعؾقي(عومزاظًمسققغـوم:م2عـول

مزرف(مم–ذؾفممجؾيم)جورمومجمرورم

مصققماظشفرة.مزرفم:مطونماظعصػقرم1

مصـقنمادلعرصيممعـمأسظؿ.مجورموجمرور:مممعومزاظًماظؼراءةم2

م

 كاد ّ أخْاتَا
م–اخؾقظؼمم–حريمم–سللمم–أوذؽمم–طربمم–)طودم

مجعؾ(م.مم–رػؼمم–ػىمم–بدأمم–أخذمم–أغشلمم–ذرعم

تيكطه )كاد ّ اخْاتَا( مً حٔح داللتَا إلٕ ثالث٘ 
  -أقطاو ٍّٕ :

 أفعال املقاربة  -1

متدلمسؾلمضربموضقعماخلربم

موذؽ(مم–طربمم–)طودمممم

 أفعال الرجاء  -2

متدلمسؾلمرجوءموضقعماخلربم

ماخؾقظؼ(مم–حريمم–)سللمممم

 أفعال الشروع  -3

متدلمسؾلماظشروعميفمبدءماخلربم

مجعؾ(م–رػؼمم–ػىمم–بدأمم–أخذمم–أغشلمم–)ذرعمم

تعؿؾم)طودمومأخقاتفو(مسؿؾم)طون(مطلصعولمغوضصيمم-

مغودكيمبشرطمأنمؼؽقنمخربػوم:م

 عـؾم:ممجل٘ ؾعلٔ٘ ؾعلَا مضازع  -1
مأنمؼؽقنمردقال(ممادلعؾؿ)طودم

م:مصعؾمغوضصممطود

م:مادؿمطودممادلعؾؿ

م(م:مخربمطودمأنمؼؽقن)

ّ دلسدا ميَا مع  مكرتىا بـ )أٌ( مع بعض األؾعال -0
 أؾعال أخسٖ 

 حاالت اقرتاٌ خرب )كاد ّ اخْاتَا( بـ )أٌ( : -
م(م،معـؾم:مطربم–طودمبـم)أن(مععم)ماالضرتانؼؼؾمم-1

ممطودتماظلؿوءمأنممتطرم.م-ممممممطودتماظلؿوءممتطرم-

م

م(م،معـؾم:مسللم–أوذؽماالضرتانمبـم)أن(مععم)مؼؽـرم-2

مسللماهللمأنمؼـصرغوم-

م

م(م،عـؾم:ماخؾقظؼم–حريماالضرتانمبـم)أن(مععم)مجيىم-3

محريماظعؾؿمأنمؼؿؼدممم-

م

م،معـؾم:ممأصعولماظشروعاالضرتانمبـم)أن(مععممميؿـعم-4

مبدأماظطوظىمؼذاطرمدرودفم.مم-

ايؿعٌ  املجاٍ  ايٓٛع
 ايٓاقص 

 خربٙ امس٘

أؾعاٍ 
 املكازب١ 

ناد املصازعٕٛ 
 ٕٓٛ ايجُازجي

 جيٕٓٛ  املصازعٕٛ ناد

نسب ايعالّ 
 ٜصٍٚ 

 ٜصٍٚ ايعالّ  نسب

أٚغهت األش١َ إٔ 
 تٓؿسج

 إٔ تٓؿسج  األش١َ  أٚغو

أؾعاٍ 
 ايسداء 

عطٞ اذتل إٔ 
 ٜٓتصس

 إٔ ٜٓتصس  اذتل عطٞ

حسٟ ايعًِ إٔ 
 ٜٓتػس

 إٔ ٜٓتػس ايعًِ  حسٟ

اخًٛيل ايٓصس إٔ 
 ٜتخكل

 إٔ ٜتخكل ايٓصس اخًٛيل

ؾعاٍ أ
 ايػسٚع

املتٓاؾطإ غسعا 
 ٜتطابكإ 

 ٜتطابكإ  أيـ األثٓني غسع

أْػأ ايٛعٞ 
 ٜتخكل

 ٜتخكل ايٛعٞ أْػأ 

أخر املعًِ ٜػسح 
 ايدزع 

 ٜػسح املعًِ أخر

اذتُاض١ بدأت 
 متأل ايكًٛب 

ضُري َطترت  بدأ 
 تكدٜسٙ )ٖٞ( 

 متأل

ٖب املصسٜٕٛ 
 ٜعًُٕٛ بٓػاط

 ٜعًُٕٛ  املصسٜٕٛ  ٖب

كت ايعاَالت طؿ
 تٓصسؾٔ 

 تٓصسؾٔ  ايعاَالت  طؿل

دعٌ ايعًُاء 
 ٜبتهسٕٚ 

 ٜبتهسٕٚ ايعًُاء  دعٌ 

 انتبه : 

 أؾعال السجاء ّ املكازب٘ ّ الشسّع ال تتصسف  -1
)أيم:متلؿعؿؾميفمادلوضلمصؼط(معومسدام:م)طودمأومأوذؽ(م

مصقلتلمعـفؿومادلضورعم،م

 مثل : 

مؼؽودماظربقمخيطػمأبصورػؿم-

م

مؽماظصقػمأنمؼـؿفلمؼقذم-

أؾعال الشسّع قد تأتٕ تام٘ ؾرتؾع ؾاعال ، ّ  -0
تيصب مؿعْال ، ّعالم٘ متاو أؾعال الشسّع أال ٓأتٕ 

 بعدٍا ؾعل مضازع  ، 
 مثل : 

مأغشلمادلفـدسماظؾـوءمم-مبدأماظطوظىمادلذاطرةمم-

م

مجعؾماظقاظدماحلقوةمدعقدةمم-

م
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 اضه الؿاعل 
قممظؾدالظيمسؾلمادؿمعشؿؼمعـماظػعؾمادلؾينمظؾؿعؾ

معـمضوممبوظػعؾم،مأوماتصػمبفم

 أوال : طريقة صوغ اسم الفاعل

 يصاغ من :

 الؿعل الجالثٕ  -أ
مؼلتلمادؿماظػوسؾمعـفمسؾلموزنم)صوسؾ(م،

 حوجمم–حٍمم-ممصودقمم–صدقمم- مثل : 

 أما إذا كاٌ الؿعل الجالثٕ : 
م...مضؾؾًمعدام:ممعؾدوءامبفؿزةم-

 مثل : 

مآصؾم–مأصؾم-مممآطؾم–أطؾمم-

م...مضؾىمحرفماظعؾيمػؿزةمعؽلقرةم،ممععؿؾماظقدطم-م

 مثل :

مبوئعم–بوعمم-مممصوئؿمم–صوممم-

م...مضؾىمحرفماظعؾيمؼوءمععؿؾماآلخر

 مثل : 

ماظداسلم–دسومم-ممماظراضلمم–رضلمم-

 الؿعل غري الجالثٕ  -ب
ؼلتلمادؿماظػوسؾمعـفمبنبدالمحرفمادلضورسيمعقؿومعضؿقعيمومطلرمعوم

مضؾؾمآخرهم.م

ممُعؿؼدِّمم–ؼؿؼدممم-ممُعكِؾصمم–خيؾصمم- مثل : 

 ُعلؿػقدم–ؼؿلػقدمم-م

 انتبه : 

مادؿماظػوسؾم:م

مؼذطرمومؼمثـمومؼػردمومؼـينمومجيؿعم:مم-1

م–غوجققنم–غوجقؿونمم–غوجقونمم–غوجقيمم–غوجحممثل : 

 غوجقوت.

مؼعربمحلىمعقضعفميفماجلؿؾيم:مم-2

 مثل : 

مؼػرحماظـوجحمبـفوحم

مرصقعمبوظضؿيم:مصوسؾمعماظـوجح

حتذفمؼوؤهميفمحوظيتماظرصعموماجلرمومؼعقضمسـفومبوظؿـقؼـم،مومم-3

متـؾًميفمحولماظـصىم،موذظؽمإذامطونمغؽرهمومصعؾفمععؿؾماظالمم:م

 مثل : 

م...مصوسؾمعرصقعممداٍعجوءغلمم-

م...مادؿمجمرورممبـوٍدعررتمم-

مم...معػعقلمبفمعـصقبممضوضقورأؼًمم-

  ثاىٔا : إعنال اضه الؿاعل
مؼعؿؾمادؿماظػوسؾمسؿؾمصعؾفم)ادلؾينمظؾؿعؾقم(

 حبيث 

مؼرصعمصوسالم،مإذامطونمصعؾفمالزعوم-1

مأومأطـرمإذامطونمصعؾفمعؿعدؼومؼـصىمعػعقالمبفم-2

مومذظؽميفمحوظؿنيم:م

ممجمردمعـمألم-مممعؼرتنمبللم-

 عنل اضه الؿاعل املكرتٌ بأل  -أ
مأوم مادلضورع مظؾقول مأطون مدقاء مذروط مدون ؼعؿؾ

ملمأومادلوضلم.ماالدؿؼؾو

 عنل اضه الؿاعل اجملسد مً أل  -ب
مؼعؿؾمبشررنيمػؿوم:م

مأنمؼدلمسؾلماحلولمأوماالدؿؼؾولمصؼطم.مم-1

مأنمؼعؿؿدمسؾلمعؾؿدأمأومعقصقفمأومغػلمأومادؿػفوممأومغداءمم-2

ماظػوسؾمبشهم محوالتمإسؿولمادؿ ماجلدولماظؿوظلمؼقضحمظـو و

معـماظؿػصقؾم:م

اضِ  املجاٍ
 ايؿاعٌ

 غسط٘ ً٘عُ حايت٘

ايؿاضٌ خًك٘  -4
 ستبٛب 

 ايؿاضٌ

بأٍ
رتٕ 

َك
 

ٜعٌُ دٕٚ غسٚط ،  زؾع ؾاعال )خًك٘(
 ألْ٘ َكرتٕ بـ)أٍ(

املتكٔ عًُ٘  -0
 ْادح 

زؾع ؾاعال )ضُري  - املتكٔ
َطترت تكدٜسٙ : 

 )ٖٛ 
ْصب َؿعٛال ب٘  -

 )عًُ٘(

املعًِ غازح  -6
 غازح ايدزع

 أٍ
َٔ

سد 
زت

 

زؾع ؾاعال  -
)ضُري َطترت 

 ٜسٙ : ٖٛ( تكد
ْصب َؿعٛال  -

 ب٘ )ايدزع(

 

باٍ
ضتك

اال
 ٚ 

ذتاٍ
ٞ ا

 عً
دٍ

 

أعذبين زدٌ  -1
َعط ايؿكساء 

 صدقات
 َعٍط

زؾع ؾاعال  -
)ضُري َطترت 

 تكدٜسٙ : ٖٛ( 
ْصب َؿعٛال  -

ب٘ أٚال 
 )ايؿكساء(

َٚؿعٛال ب٘  -
 ثاْٝا )صدقات(

اعتُد عًٞ 
 َٛصٛف )زدٌ(

َا قابٌ  -0
 قابٌ ادتاٌٖ ايٓصح

ؾاعال زؾع  -
 )ادتاٌٖ( 

ْصب َؿعٛال  -
 ب٘ )ايٓصح(

اعتُد عًٞ 
 ْؿٞ )َا( 

أؾائص٠  -6
ايطايب١ 
 بادتائص٠

 ؾائص٠
زؾع  -

 ؾاعال)ايطايب١(
اعتُد عًٞ 
 اضتؿٗاّ )أ(

ٜا ؾاُٖا  -7
دزضو ، أبػس 

 بايٓذاح 
 ؾاُٖا

زؾع ؾاعال  -
)ضُري َطترت 

 تكدٜسٙ )أْت(( 
ْصب َؿعٛال  -

 ب٘ )دزضو( 

اعتُد عًٞ 
 اء )ٜا(ْد

م
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 صٔؼ املبالػ٘  
مظؾدالظيم مظؾؿعؾقم مادلؾـقي ماألصعول معـ معشؿؼي أمسوء

مسؾلمطـرةمحدوثماظػعؾم.م

 أّال : أّشاٌ صٔؼ املبالػ٘ 
متلتلمسؾلممخليمأوزانمعشفقرةم:

 مؿعال : -1
م.معػراحم–عفذارمم–عطعونمم–عؼداممم–ععطوءمممثل :

 ؾعال :  -0
م.مقامضم–عـوعمم–صقاممم–جؾورمم–وػوبمممثل :

 ؾعْل : -2
م.مطلقبم–حؼقدمم–شػقرمم–ذؽقرمم–صؾقرمممثل :

 ؾعٔل :  -4
م.مخؾريم–سؾقؿمم–ضدؼرمم–مسقعمممثل :

 َؾِعل :  -5
مم.مضؾؼم–ظؾؼمم–حذرمم–ؼؼظمم–صطـمممثل :

 صٔؼ املبالػ٘
تصاؽ مً الؿعل الجالثٕ غالبا ، ّمً غري الجالثٕ علٕ  -1

  )مؿعال( أّ )ؾعٔل( . ّشٌ :
 مثل : 

مبشرم:مبشريم-ممممم:معؼداممأضدم-

 تركس ّ تؤىح ّ تؿسد ّ تجين ّ جتنع .  -0
 مثل : 

مرحقؿوت.مم–رمحوءمم–رحقؿؿونمم–رحقؿونمم–رحقؿيمم–رحقؿم

 تعسب حطب مْقعَا يف اجلنل٘ .  -2
 مثل : 

م...مغعًمعـصقبممادلؼدامحيىماظؼوئدماجلـديمم-

 صٔػ٘ )ؾعْل( ٓتطاّٖ ؾَٔا املركس ّ املؤىح .  -4
  مثل :

مػذهماعرأةمسفقزم.مم-مممػذامرجؾمسفقزمم-

 ثاىٔا إعنال صٔؼ املبالػ٘ 
مبـػسم مادلؾينمظؾؿعؾقم مصعؾفو مسؿؾ مادلؾوظغي مصقغ تعؿؾ

مذروطمسؿؾمادؿماظػوسؾم:م

مصرتصعمصوسالمصؼطمإذامطونمصعؾفومالزعوم،مم-1

مأومترصعمصوسالمومتـصىمعػعقالمبفمأومأطـرمإذامطونمصعؾفومعؿعدؼوم.مم-2

م

م

م

مذظؽمعـمخاللماجلدولماظؿوظلم:مومغؿعرفم

صٝػ١  املجاٍ
 املبايػ١

 غسٚطٗا عًُٗا حايتٗا

أنسَت   -4
ايسدٌ ايؿطٔ 

 عكً٘

 َكرت١ْ  ايؿطٔ
 بأٍ

زؾعت ؾاعال 
 )عكً٘(

تعٌُ دٕٚ غسٚط 
ألْٗا َكرت١ْ بـ 

 )أٍ(
ايهاؾس  -0

دخٛد ْع١ُ 
 زب٘ 

 دخٛد

)ٍ
 )أ

َٔ
د٠ 

زتس
 

زؾعت ؾاعال  -
)ضُري َطترت 

 تكدٜسٙ ٖٛ(
َؿعٛال ب٘  ْصبت -

 )ْع١ُ(

اعتُدت عًٞ 
 َبتدأ )ايهاؾس(

باٍ
ضتك

اال
 ٚ 

ذتاٍ
ٞ ا

 عً
دٍ

 

أقبٌ زدٌ  -6
 حكٛد قًب٘ 

زؾعت ؾاعال  حكٛد
 )قًب٘(

اعتُدت عًٞ 
 َٛصٛف )زدٌ(

َا بصري  -1
 ايعباد إال اهلل

زؾعت ؾاعال  - بصري
 )اهلل( 

ْصبت َؿعٛال ب٘  -
 )ايعباد(

اعتُدت عًٞ 
 ْؿٞ )َا( 

أَعطاء٠  -0
ايدٚي١ 

املبدعني 
 اٖتُاَا ؟ 

زؾعت ؾاعال  - َعطاء٠ 
 )ايدٚي١( 

ْصبت َؿعٛيني  -
 –)املبدعني 

 اٖتُاَا(

اعتُدت عًٞ 
 اضتؿٗاّ )أ( 

ٜا عالَا  -6
ايػٝب ، اٖدْا 

 إيٞ ايصٛاب

زؾعت ؾاعال  - عالَا
)ضُري َطترت 
 تكدٜسٙ أْت(

ْصبت َؿعٛال ب٘  -
 )ايػٝب(

اعتُدت عًٞ 
 ْداء )ٜا( 

م

 املؿعْل اضه

مادؿمعشؿؼمظؾدالظيمسؾلمعـموضعمسؾقفماظػعؾم.

 صٔاغتــــــــــُ 

م:مم ماظـالثل ماظػعؾ معـ ادلؾينمم-ؼصوغ

م)عػعقل(مموزنظؾؿففقلمسؾلم

 -مثل :

اضِ املؿعٍٛ  ايؿعٌ
َ٘ٓ 

 َعسٚف عسف
 َدزٚع دزع
 َهتٛب نتب

م:م ماظـالثل مشري معـ م-وؼصوغ موزنمم سؾل

م مادلضورسي محرف مابدال معع عقؿومادلضورع

معضؿقعيموصؿحمعومضؾؾماآلخرم

  -مثل :

م–مؼـدصعم–ماغدصع)مم(ُعكَرجم–مخيرجم–ماخرج)

 (ُعـَدصع

 (ُعلَؿكرجم–مؼلؿكرجم–مادؿكرج)
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 ملحْظات ٍام٘ علٙ اشتكاق اضه املؿعْل
( الؿعل الجالثٙ املشدد ُٓؿم تشدٓدِ ّىضع الْاّ بني 1) 

         -احلسؾني ، مجل :
 (عػعقلم–مععدودم–)سدَّمم(معػعقلم–معلدودم–مدّد)

 (عػعقلم–معردودم–مرّد)

( اضه املؿعْل مً الؿعل الجالثٙ املعتل الْضط  0) 
) الْاّ ألصلَا)باأللـ( ٓأتٙ علٙ ّشٌ مؿعل مع زد األلـ 

  -أّ الٔاء ( ، مجل :
 (عػعؾم–معؼقلم–مضول)م(عػعؾم–معؾقعم–مبوع)

 (عػعؾم–معصقمم–مصوم)مم

ثٙ املعتل اآلخس ٓشدد ؾُٔ ( اضه املؿعْل مً الجال 2) 
  -آخس اضه املؿعْل ّٓبكٙ علٙ ّشٌ مؿعْل ، مجل :

 (عػعقلم–محمؽّكم–محؽك)م(عػعقلم–معؼضّكم–مضضك)

 (عػعقلم–معرجّقم–مرجو)

 إعنالــــــــُ 

 ٓعنل اضه املؿعْل عنل ؾعلُ املبين للنجَْل                                            
إٌ كاٌ ؾعلُ متعدٓا لْاحد  ؾريؾع ىائب ؾاعل -1
  -مثل :، 

؟ ايدزعأَهتٛب 
مغوئىمصوسؾماالدؿمادلػعقلم)عؽؿقب(م.ماظدرسم:

ّٓسؾع ىائب ؾاعل ّٓيصب املؿعْل بُ إٌ كاٌ  -0
                         -مثل :ؾعلُ متعدٓا ملؿعْلني ، 

 ايؿائك١ دائص٠ .أممٓٛح١ 
م:مغوئىمصوسؾماالدؿمادلػعقلم)ممـقحي(ماظػوئؼي

م:معػعقلمبفمثونمالدؿمادلػعقلم)ممـقحي(مجوئزة

ؾإذا كاٌ ؾعلُ الشما كاٌ ىائب الؿاعل ٍْ  -2
اجلاز ّاجملسّز أّ العسّف املختص أّ املصدز 

 املختص 
 مثل :

مممممممممسـفاظؽالمماظرديءمعلؽقتمم

مممإظقفاظعؿؾماجلودمعـصرفمم

  شسّط عنل اضه املؿعْل 
ماحل ميف مصعؾف مسؿؾ مادلػعقل مادؿ وظؿنيمؼعؿؾ

مم-ادلذطقرتنيميفمادؿماظػوسؾمطؿومؼؾكم:

 املعسف بالـ : )ٓعنل دٌّ قٔد أّ شسط( مجل : 
مؼطوظىمبفمحؼفاظشكصمادلفضقمم

مغوئىمصوسؾمعرصقعمبوظضؿيمالدؿمادلػعقلماظعوعؾم)مادلفضقمم(م.

  -اجملسد مً الــ : البد أٌ ٓلٌْ :
 دااًل علٙ احلال أّ االضتكبال .    -1
 ٙ .....أٌ ٓعتند عل -0

موععـوهمأنمؼعربمادؿمادلػعقلمصػيم.َٛصٛف

موععـوهمأنمؼعربمادؿمادلػعقلمخربَبتدأ

موععـوهمأنمؼلؾؼمادؿمادلػعقلمبـػل ْؿٞ

 اضتؿٗاّ
وععـوهمأنمؼلؾؼمادؿمادلػعقلم

مبودؿػفوم

موععـوهمأنمؼلؾؼمادؿمادلػعقلمبـداء ْداء

موععـوهمأنمؼعربمادؿمادلػعقلمحول حاٍ

 

م

م

 

م

م

م

م

م

م
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 ( قا١ُ٥ بأِٖ ايهًُات اييت تضر يف أع١ً٦ االَتشاْات َٚار٠ ايهؾـ عٓٗا )

املاد٠  ايه١ًُ املاد١ٜ األص١ًٝ ايه١ًُ املاد٠ األص١ًٝ ايه١ًُ املاد٠ األص١ًٝ ايه١ًُ

 األص١ًٝ

 ) سٍٛ (  اعتشاي١ ) قضص (  اعتكض ) س٢ٝ (  سٝا٠ )دٛب(  ٜغتذٝب

 ) ْٛؼ (  ايٓاؼ ) طٖض (  صاطرٖا ) جنص (  إجناشات ) عٕٛ (  ٜغتعني

 ) أْػ (  إْغإ ) ضًع (  اضطالع ) ٢ْٚ (  َٝٓا٤ ) ؾٛر (  ٜغتؿٝز

 ) ٚطٔ (  اعتٝطإ ) عٓل (  اعتٓام ) سٜع (  َشٜاع ) دٛص ( ٜغتذري

 ) عًِ (  اعتغالّ ) ضٗز (  اضطٗار ) عٕٛ (  أعإ ) سٛز (  استٝادات

 ) عٛؽ (  اعتغاؽ ) عٓٛ (  ع١ٓ )ؽطٔ/ؽٝط( ؽٝطإ ) دٍٛ (  زتاالت

 ) رٜٔ (  إراْـ١ ) عًٛ (  ٜغتع٢ً ) منٛ (  ت١ُٝٓ ) صٕٛ (  ايصٝا١ْ

 ) ٚسٞ (  إحيا٤ ) ٚطٕ (  َٝظإ ) ؾت٢ (  ؾت٢ ) ٖٕٛ (  ٜغتٗني

 ) َٛت (  اعتُات١ ) عٛر (  اعتعار٠ ) ب٢ٓ (  بٓا٤ ) ْب٘ (  ٜٓتبٕٗٛ

 ) طٍٛ (  إطاي١ بٝز ( )  إبار٠ ) ؾ٢ٓ (  ايتؿاْٞ ) ٚعِ (  ٜتغِ

 ) ٚضح (  اإلٜضاح ) مسٛ (  مسا٤ ) عٕٛ (  تعإٚ ) ٚنٌ (  ٜتهٌ

 ) أثض (  اإلٜجاص ) سكل (  حتكٝل ) َٝز (  َٝزإ ) ٚسز (  ٜتشز

 ) أثض (  اآلثاص ) طُإٔ (  اط٦ُٓإ ) ؽضص (  ايؾضٚص ) ٚثل (  ثك١/َٝجام

 ) ٖٛص (  ٗٝاصاْ )ٚصـ(  صؿات ) تٝح (  املتاح طبع طبٝع١

١ّٝ ) ْؿع (  اْتؿاع  ) صٚض (  ايضٜاض١ ) صخٛ (  اعرتخا٤ ) َزٕ (  َزْ

 ) ٚطٕ (  َٝظإ ) خري (  اعتداص ) بٛح (  االعتباس١ ) أخش (  ٜتدش

 ) ضٝـ (  أضاف ) ْٛص (  ٜغتٓري ) قًٌ (  االعتكالٍ ) ٚؾز (  إٜؿار

ٌّ  ) ؾٝض (  أؾاض ص () ثٛ  إثاص٠ ) ٚىل (  اعتٝال٤  ) سًٌ (  است

َّ  ) عًٛ (  ايتعاىل ) ر٢َ (  رَا٤ ) ضٝع (  ايضٝاع  ) ُِٖ (  اٖت

 ) عٛم (  ايعا٥ل ) ٜز٣ (   ٜز ) ٚدز (  إجيار  ) عٛؼ ( عٝاع١

 ) عزٚ (  أعزا٤ ) ؾتٛ (  اعتؿتا٤ ) ْصـ (  اإلْصاف  ) قصٛ (  األقص٢

 ) طسِ (  اطرساّ ض٢ () ص  اعرتضا٤ ) رّٚ (  املغتزمي١  ) ٖٚب (  ٖب١

 ) ضضب ( اضطضاب ) ؽٝز (  إؽار٠ ) أَٔ (  ( اإلميا44ٕ ) خطٛ (  ارتطا

 ) صعٛ (  أصع٢ ) عبح (  عباس١ ) طٛع (  (االعتطاع44١ ) ٖٚب (  ٖب١

 ) بني (  ٜغتبني ) ض٤ٛ (  اإلضا٠٤ ) قّٛ (  ( إقا50١َ ) أصخ (  تاصٜذ

 أٚٙ ١ٖآ صٚر إصار٠ أَِ اإلَاّ ؾٛر اعتؿار٠

 دؿٛ دؿا٤ ؽهٛ تؾتهٞ عزٚ اعتزا٤ طٜز اطرار

 أٚف آؾ١ قٌٝ اعتكاٍ ٚقٞ اتكٞ سكل اذتك١

 مسٛ اعِ ثٛب ثٝاب صأٟ أصٟ رعٛ تزاعٝات

 صٚح اصتٝاح قصٞ –قصٛ  ايتكصٞ أطٟ إطا٤ ٖظأ اعتٗظا٤
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 صخٛ صخا٤  صًح َصطًح أصخ تاصٜذ منٞ اْتُا٤

 تٛؽ ؽتا٤ نٕٛ َهإ دٛر دٝز/ إدار٠ ؽتت ؽيت

 دٛع زتاع١ رْأ ايزْاٜا قّٛ ق١ُٝ ع١ٓ -عٓٛ ع١ٓ )عاّ(

 طصٟ ٜظرصٟ   ٚضح اتضاح ٚصٟ ٚاصٟ

 بػٞ ايبػا٠ ضًع اضطالع ٚصخ َرياخ -تضاخ ْغٞ ْغٝإ 

 عًٛ عًٛإ ٚسٞ إحيا٤ ْزح َٓزٚس١ ٜكٔ َٛقٔ

 ؽٛم اؽتٝام ٖٚب ٖب١  ٜزٟ ٜز  

 عٛم عٝكإ ٍْٛ / ٌْٝ ْاٍ َٝظ ممتاط٠ ؾٛم ؾا٥ك١

 ٚسز/أسز احتار تِٗ/ ِٖٚ اتٗاّ بٓت بٓات ثين جا١ْٜٛاي

 ٚطٕ اتظإ ٚأر ات٦ار سزٟ ايتشزٟ أخش اختاس

١َّٓ تبع اتباع ٚعل اتغام ١َٓ عٓٔ ُع  عٓٛ/عٓ٘ َع

 ٚصـ صؿات ٚعِ ايغُات ٚعِ مس١ ٚعٔ ِع١ٓ

 أَض أَاص٠ أطٟ إطا٤ دٛب إجياب١ٝ ٚصـ صؿ١

 عٛم اْغٝام صٚض صٜاض١ خٌٝ خٝاٍ َٝظ اَتاط

 ؽ٠ٛ ؽا٠ ٚنٌ اتهاي١ٝ نؿـ ناؾ١ صٚح صا٥ش١

 صعٞ صعا١ٜ قّٛ َكاّ َزر َارٜات خٌٝ شتتاٍ

 ٚعع اتغاع ٚعظ اتعاظ َٛت اعتُات١ طبب األطبا٤

 بني اعتبا١ْ أْـ اعت٦ٓاف أصٌ اعت٦صاٍ رعٛ ارعا٤

 دٛب اعتذاب١ ثين اعتجٓا٤ تبب اعتتب بٛح اعتباس١

 سٝٞ عتشٝا٤ا دزر اعتذّز دزٚ اعتذزٟ دزٚ اعتذزا٤

 رٜٔ اعتزا١ْ بٛح اعتباس١ عٛؽ اعتغاغ١ رعٛ اعتزعا٤

 صأٟ آصا٤ نٕٛ نا٥ٓات ضٛأ اعتضا٠٤ سٍٛ اعتشاي١

 ضضص اضطض غين غٓا٤ طٛم طاق١ ؾتٛ ؾت٠ٛ

 ضضص اضطضاص ضًع اضطالع ضٗز اضطٗار ضضب اضطضاب

 غًٛ أغًٞ)اعِ( سٛز ساد١   صؿـ اصطؿاف

 أعػ أعاع١ٝ ٔضُ تضأَ سٚب ٜشاب غًٞ أغًٞ)ؾعٌ(

 رٚأ را٤ بٛأ ب١٦ٝ أٜٔ اآلٕ مسٛ ٜغُٛ

 صخٛ صخا٤ سٝٞ أسٝا٤ قضٞ قضا٤ رٟٚ رٚا٤

 أخٛ أخ يػٛ يػ١ رْٛ رْٝا رْأ ر١٦ْٝ

 أْػ إْغإ ْٛص ْاص طٜـ طا٥ؿ١ غشٚ غشا٤

 نؿأ َهاؾأ٠ ْغٛ ْغ٠ٛ/ ْغٛإ ْغٛ ْغا٤ ْٛؼ ْاؼ

 صٚر إصار٠ عٛر إعار٠ بكٞ اعتبكا٤ نؿأ تهاؾؤ

 صقٞ اصتكا٤ مسٛ مسا٤ َٛٙ َا٤ صرٚ إٜضار

 ْٚٞ َٝٓا٤ َٝز َٝزإ عٛأ إعا٠٤ ٖٚب َٛاٖب
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 صٜٞ صا١ٜ َكت َكٝت١)نضا١ٖٝ( َٚل َك١ )ستب١( ٚثل ثك١

 سضص سض١ٜ صشح صش١ أبٛ أب ُِٖ ١َُٗ

 قبٌ اعتكباٍ ؾهض ايؿهض١ٜ طٛم طاقات بكٞ ايبكا٤

 عذب أعذٛب١ ثكـ ثكاؾ١ خًـ شتتًؿ١ خصص خاص١

 عري َغاصات دٗض دٖٛض١ٜ ٖٟٛ ١ٜٖٛ عضب عضب١ٝ

 أؾل آؾام َضٞ املاضٞ أثض آثاص َسَضَص سض ُُ( -سضٚص )ز

 يٟٛ أي١ٜٛ عًِ َغًِ َغح َغٝشٞ ؾٛم َأَؾاَم

 رِٜ رميكضاط١ٝ غضض غضاض١ ؽٛم اؽتٝام عٛمل عٛمل١

 صًح َصًش١ عٝر عٝاز ٖهٌ ٖٝانٌ ٖٛر ٜٗٛر

 ؾأٟ ؾ٦ات قٓٔ قٛاْني عؿ٘ عؿٗا٤ غزٚ غزًا

١ِٝٓ عتٛ ٠عتا ّٔ )أخؿٞ( منٛذ منٛذج َنَٓٞ ُن  نٓٔ َن

ِٔ)َصدز نٕٛ(  دعٞ تداعٝات قًٌ َطتكٌ غدد اغتّد نٕٛ ُن

 عصش ايعص٠ يرذ ًَرات ضٛؽ ٜطٝػ٘ َصح َاشحت٘

 بسأ بازئ صؿح تصؿح قّٛ ق١ُٝ )َها١ْ( ؾطس ؾطس١ٜ

 َٛت ممات ددٚ َدِدٟٚ عكل عكٛم بٛز َباَز )بٛاز(

 َأل ممًٛء ؾٛح ؾٝخاء )َٓتػس٠( ؾٝح ١(ؾٝخاء )ٚاضع محٞ ضٝخُٝو

 عين عٓا١ٜ غبب غباب ؾأد ؾؤاد بهس ابتهاز

ٍَ )زغب، اجت٘( قين ايتك١ٝٓ ٍُُ )أَٛاٍ( ٌَٝ ََا  ٚزخ تساخ ٍَٛ ََا

 يٛع يٛع١ ضٛأ ضٝاء ٚقٞ اتكاء ٚزخ َرياخ

 قِٝ قُّٝ٘)َعتدي١( منِ من١ُٝ طػٞ طاغ١ٝ غتٛ غتاء

 شٌٜ شالت غٝح غٝح )َطس( ددد َداّد )زشٜٓا( دٛد َداَد )نسّ(

 بسأ بس١ِّٜ)خًل( بسز بس١ِّّٜ )صخساء( ّٜٛ أٜاّ ٚضح ٜتضح

م


