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 ميوج الصف الجاىٌ الجاىىٍ يف ىقاط
 

  أىىاع )ال( و تأثريها اإلعسابٌ -1
 شائدَ بعد )حيت(  -2 ىاهًُ  -0 ىافًُ  -1
 اليافًُ :  -1
متػقدمععينماظـػلمومعامبعدػامعضارعمعرصقعمم-أ

مظقسمعقجفمظشكصمععنيم.مؼؽقنمايدؼثمساممومم-ب

 مثل : 

مظؾؿفدمإالمعـمجيؿفدمممؼصؾالمم-

ماظطاظؾةمواجؾفامبدضة...معضارعمعرصقعمتؤديالم

 الياهًُ  -0
موزمماٌضارعمومهؿؾمععينمارؾبمم-1

مشاظؾامعامتؽقنممبعينم)اوسل(م.مم-2

 مثل : 

مالمتؿؽادالم-مالمختاسيم-مالمتـاصؼم-مالمتؽذبمم-

معضارعمجمزوممبعدمالماظـاػقةم.مطؾماألصعالماظلابؼةم...

 شائدَ بعد حيت  -2
مضدمتأتلم)ال(مزائدةمبعدمحيتمومتػقدمععينم)اظـػل(مم-أ

مضدمؼؽقنماٌضارعمبعدػامعـصقبامومضدمؼؽقنمعرصقسام.مم-ب

 مثل : 

ممعضارعمعرصقع...مأذاػدهمشابمصدؼؼلمحيتمالمم-1

م

ممعضارعمعـصقبم.صؿـةم...ممتؽقنضاتؾقػؿمحيتمالمم-2

 

 أىىاع حيت :       
 

 : ميت تيصب املضازع ؟1س
مإذامدظتمسؾلماٌلؿؼؾؾم-

 أنحمحيتأذاطرممثال :

م

 : ما داللُ )حيت( إذا كاىت ىاصب للنضازع ؟ 0س
 

محرفمؼػقدماظغاؼةم-1

 تـؿفلممحيتأذاػدماٌؾاراةممثل : 

محرفمؼػقدماظؿعؾقؾمم-2

مالمختطئم.ممحيتأغصقؽم:مممثل

 

 ها اإلعسابٌأىىاع الالو وتأثري        
م

 الو القطه :  -1
موعؾماظػعؾماٌضارعمعؾينمإذاماتصؾمبـقنماظؿقطقدمبعدػام.م

مشدامإنمذاءماهلل(م.مظؿؿػقضـ)ظعؿركمممثل

 

 الو اجلحىد :  -0
ماٌضارعمبعدػامعـصقبموتلؾؼمبؽقنمعـػلم

معؿأخرؼـ(م.مظؿأتقا)عامطـؿؿمممثل

 الو التعلًل :  -2
وتدلمسؾلماظلؾبم

مواظـؿقفةم

ماىـة(م.مظؿدخؾقا)اتؼقامربؽؿمممثل

 الو األمس :  -4
وعؾماظػعؾماٌضارعمبعدػامجمزوعاموتدلم

مسؾلمععينماألعرم

م)ظؿؼؾماظصدقم/ظؿصقعقاماظـقاصؾم/مظؿؼؿمظقؾؽ(م.ممثل

 الو االبتداء :  -5
متدخؾمسؾلماٌؾؿدأموالمتؤثرمصقفمإسرابقام.م

مدفؾم:معؾؿدأمعرصقعمباظضؿة(ممظالعؿقان)

 قُ : الو املصحل -6
تأتلمسيمخربم)إن(موعامبعدػام)خربمإنم

معرصقع(م

م:مخربمإنمعرصقعمباظضؿة(ممظصاصقة)إنماظلؿاءمممثل

م

 

أىىاع اليىن امللتحقُ بالفعل و تأثرياتوا اإلعسابًُ حطب    
 مىضىعات امليوج املقسزَ .

 ىىن التىكًد  -1
موعؾماظػعؾمعؾـقامسؾلماظػؿحمم-

مالمحمؾمهلامعـماإلسرابمم-

  مثل :

م(معضارعمعؾينمسؾلماظػؿحراسةمربؽم...م)مترجقنػؾمم-1

م

م(عضارعمعؾينمسؾلماظػؿحعامأضقلم..م)مظؿلؿعـوماهللمم-2

 ىىن اليطىَ  -0
موعؾماظػعؾمعؾينمسؾلماظلؽقنمم-

متعربمضؿريمسيمحمؾمرصعمصاسؾمم-

 مثل : 

مباظرتبقةممؼؿغـنياظـلاءمم-1

م

مظـصائحماظعؾؿاءم.ممتلؿعـأؼؿفاماألعفاتمػؾمم-2

مضؿريمعؾينمسيمحمؾمرصعمصاسؾممغقنماظـلقةم:

معضارعمعؾينمسؾلماظلؽقنمماظػعؾم:

م

م

م

م
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 اليىن عالمُ إعساب  -2
مومػلماظيتمتؿصؾمباألصعالماًؿلةم

م(مصعؾمعضارعمعرصقعمبـؾقتماظـقنوموعؾفام...م)

 مثل : 

متػفؿني(مم–ؼلؿعانمم–تلؿعانمم–تؼقظقنمم–)ؼعؾؿقنم

مغقعماظـقنم...مسالعةمإسرابمم-

مإسرابماظػعؾم...معضارعمعرصقعمبـؾقتماظـقنمم-

 فونت وال ......... جنّسب كده 
 

  -س : بني ىىع اليىن و اعسب الفعل :
معرادكممظؿؼضنيظعؿركمم-1

ممعضارعمعؾينمسؾلماظػؿحم.غقنماظؿقطقدم...م

ماظـصققةم.ممؼلؿعـاظعاضالتمم-2

معضارعمعؾينمسؾلماظلؽقنم.مغقنماظـلقةم...م

ماديم.معرمتػفؿنيػؾمم-3

ممعضارعمعرصقعمبـؾقتماظـقنم.سالعةمإسرابم...م

م

 ن األفعال ..أىىاع الىاو املتصلُ بالفعل و وش      
 ()ضؤال موه يلجس يف االمتحاىات

 

 واو أصلًُ  -1
متدغق(م–تعؾقمم–)ترجقم

م

م(م.مأصؾقةاهللمسيمطؾموضتم...م)مترجقػلمم-

مم(تػعؾـ(موزنماظػعؾم)أصؾقةاهللم...م)مترجقنأغنتمم-

 واو ضنري يف حمل زفع فاعل  -0
مرريةماهللممؼرجقنػؿم

م)ؼػعقن(ممموزنماظػعؾ:م-

معضارعمعرصقعمبـؾقتماظـقنمماظػعؾم:م-

مضؿريمسيمحمؾمرصعمصاسؾمماظقاوم:م-

مسالعةمإسرابم.مماظـقنم:م-

م

 فسق بني الىاو فًنا يلٌ وبني وشن الفعل :       
 مثل : 

مباظعؾؿممؼعؾقناظعؼالءمم-1

م:ممضؿريمسيمحمؾمرصعمصاسؾمماوغقعماظقم-

م:مؼػعقنمموزنماظػعؾم-

م:معضارعمعرصقعمبـؾقتماظـقنممإسرابماظػعؾم-

مباظعؾؿممتعؾقناظعاضالتمم-2

م:مأصؾقةممغقعماظقاوم-

م:متػعؾـمموزنماظػعؾم-

م:معضارعمعؾينمسؾلماظلؽقنم.ممإسرابماظػعؾم-

م

م

م

م

 ملحىظات علٌ جصو املضازع        
 

 وطـــسق اجلــــــــص
 

ممأدواتموزممصعالمواحدام-1

مالماظـاػقة(م–المماٌرمم–ٌامم–)ملم

مأدواتموزممصعؾنيمم-2

أؼـمم–عفؿامم–عامم–عـمم–إنم)سيمأدؾقبماظشرطمومأدواتفمػلم:م

م(أىم–عؿكمم–طقػؿامم–طقػمم–حقـؿامم–حقثمم–أؼانمم–

مجزمماٌضارعمسيمجقابماظطؾبم:مم-3

حمؿقدمؼؾؼلمعضارعمواضعمسيمجقابماظطؾبمدلمسؾلمأعرم

مصعؾمعضارعمجمزومم.م

 خلٌ بالم : 
حيذفممحبرفمصققحمضؾؾفمحرفمسؾةاٌضارعماٌـؿفلمم-1

م.مماظلؽقنحرفماظعؾةمومسالعةمجزعفمتؽقنم

مؼؼؾ(م–)ؼؼقلمم–ؼلؿػد(مم–)ؼلؿػقدم

أيمم–ػؾمم–ضدمم–سمم–)دقفماٌضارعماظقاضعمبعدمم-2

معضارعمعرصقعممظقت(م–ادؿػفامم

 مثل : 

مقفمتعؾؿنيمدم-مػؾمتػفؿقنمم-

مظقؿؽؿمهضرونم-مضدمأضقلمم-

 مضازع مسفىع 
م(محذفمحرفماظعؾةاٌضارعم)مغصبعـمسالعاتممظقسم-3

)ظـمتـالمم-م(ххх)ظـمتـؾمم-

م(√√√

مبامظؾشرطم....مإسرابفمااٌاضلمإذاموضعمصعالمظؾشرطمأومجقم-4

م)عاضلمعؾينمسيمحمؾمجزم(م.

مغؾؿفادمقمايرؼةممدعقت:معيتمممثل

مؾمجزمم.معاضلمعؾينمسيمحم

م(مجائزماىزماٌضارعماظقاضعمسيمجقابماظطؾبم...م)م-5

مسؾلماظشفرة(ممهصؾ:م)تػققمسيمدرادؿؽمممثل

 جائص اجلصو . 
 خلٌ بالم  -6

ممس:معامدؾبمجزمماٌضارعمصقؿامؼؾلم:

م...مواضعمسيمجقابماظشرطم.متلعدإنمتذطرمربؽمم-1

م...مواضعمسيمجقابماظطؾبم.ممتلعدضاومماظؽلؾمم-2

وضعمبعدمأداةموزممصعالمممبػردكمومتشؼلمشريكم...متلعدالمم-3

مواحدام

5 

6 
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إذامطاغتمعػفقعةمعـمضدمهذفمأداةماظشرطمومصعؾماظشرطمم-7

مدقاقماظؽالمم...موشاظؾامعامؼشقعمذظؽمبعدم)إال(م

 مثل : 

م.ممختلرراجعماٌـفجمومإالم

م)إنمملمتراجعف(مماظؿؼدؼرم:م-

مصعؾمعضارعمجمزوممباظلؽقنم.ممختلرم:م-

 إذا طلب ميم السبط بني اجلنلتني بأداَ شسط جاشمُ :  -8
ماغؿؾفمظـم:م

مإذامطاغتماىؿؾةماألوظلمتؾدأمبادؿمغؽرةمم-1

مادؿكدمم)أي(م.م-

متػقدك(مسـدماظربطمغؼقلمم–:م)ععؾقعةمهصؾمسؾقفامممثال

متؿقصؾمسؾقفامتػدك(م.مععؾقعةمأي)م-

ـاغقةمالمتضعم)صا(مسيمجقابماظشرطمإالمإذامطاغتماىؿؾةماظم-2

صقفامعامؼلؿدسلموجقدماظػاءمطأنمتؽقنمامسقةمأومصعؾقةمصعؾفام

مجاعدم...م

 مثال :

مظقسمظؽمإالماظـفاحمم–تذاطرؼـمجبدمم-1

مػام...مغضعم)صا(مومالمالء......؟!!

معيتمتذاطريمجبدمصؾقسمظؽمإالماظـفاحم.مم-

متؤدؼـمدوركمهؼؼنيماٌرادمم-2

مػام...مغضعم)صا(مومالمالء......؟!!

ممتؤديمدوركمهؼؼلماظـفاحم..م)المغضعمصا(معيتم-

 ملحىظات مونُ علٌ تىكًد الفعل باليىن       
 

مالمؼؤطدمباظـقنموحؽؿمتقطقدهمباظـقنم:مماظػعؾماٌاضل

 ظؼد(مم–وؼؤطدمبـم)ضدممممؿـعمم

مظؼدممسعـامػذاماظؽالمم.:مممثل

مؼؤطدمباظـقنموحؽؿمتقطقدهم:مماظػعؾماألعر

 غقنمأومدمذصفاممأيمميؽـمأنمغضعمظفمجائزمم

 امسع(م.م–)امسعـمممثل

  انتبه

مباظـقنمصالبدمعـمايػازمسؾلم مرؾبمعـؽمتقطقدمصعؾمأعر إذا

مزعـفموالمغأتلمعـفمباٌضارعمإالمإذامرؾبمذظؽم

 انتبه تاني 

سيمحاظةمتقطقدمصعؾمأعرمباظـقنموطانمبفمحرفمحمذوفمصالبدم

مأنمغعقدمايرفماحملذوفمأوالم

م:مممثل

ماضضني(مممم–)اضضممادعني(م–)ادعممضقظـ(ممممم–)ضؾم

مابـني(مم–)ابـممابغني(مممم–)ابغم

 الفعل املضازع : يؤكد باليىن وحله تىكًده ثالثُ أحلاو       
 

 واجب :
مدالمسؾلماالدؿؼؾالم-عؿصالمبالمماظؼلؿم–إذامطانمجقابامظؼلؿم

مسؾلماظعدو(مظــؿصرن:م)تاهللمممثل

 جائص : 
مإذامدؾؼمبطؾبم

أومػؾممتػفؿػؾمم–درودؽممظؿذاطرنرودؽمأومدمظؿذاطر)ممثل

م(تذاطرونأومطقػممتذاطرطقػمم–متػفؿـ

 ممتيع : 
مإذامصؼدمذررامعـمذروطماظقجقبمواىقازممم-1

ماإلغلانماظصدق(م.ممؼؿقري)ممثل

مؼػصؾمبنيماظػعؾمواظالممبلقفمم-2

ماظؽاذب(م.مؼـدممظلقف)واهللمممثل

مسـدعامؼقجدمغػلمم-3

ما(م.أعؿـامحؼقضفمتـالمال)ممثل

مغضعمطؾؿةم)اآلن(م-4

م(م.اآلناجملؿؿعممظقؿؼدم)واهللمممثلم

 س أن ـــــــترك       
مسالعاتمغصبماٌضارعمم-1

محذفماظـقن(م–اظػؿقةماٌؼدرةمم–)اظػؿقةماظظاػرةم

ممسالعاتمجزمماٌضارعم-2

محذفماظـقن(م–حذفمحرفماظعؾةمم–)اظلؽقنم

مماظػعؾماٌضارعماٌؿصؾمبـقنماظؿقطقدم-3

م(متؼقظـ)ممثلؾلماظػؿحمعؾينمس

ممون(م-ؼـمم–اظػعؾماٌضارعماٌـؿفلمبـم)انمم-4

م(تلؿعنيم–ؼلؿعانمم–ؼلؿعقنم)ممثلعرصقعمبـؾقتماظـقنم

ماظػعؾماٌضارعماٌـؿفلم)بـقنماظؿقطقد(مإذامدؾؼمبأداةمجازعةمم-5

م(م.المتطؾنبماٌلؿققؾ)ممثلؼؽقنمعؾـقامسيمحمؾمجزمم

م(متؿػقق)ؼـؾغلمأنمم)أن(مغاصؾةمظؾؿضارعم-6

م

مؼلعدماجملؿؿع(متؿػقق)إنمم)إن(مجازعةمظؾؿضارعم-

 
 
 

 الجـــــــالثـــــٌ املصـــــــدز       
 

م م)صفؿ محروفمعـؾ مثالثة معـف ماظػعؾ مم–عصدر م–صقصمم–جفد

مصـاسة(م–بؽاءمم–صقاحمم–زراسةمم–سؾؿمم–وجقدمم–حرصم

 أػٗش أٚصإ املصذس ايجالثٞ ٚداليت٘
 َجاٍ داليت٘ ٚصٕ املصذس

 نتاب١( –صساع١( ، )نتب  –َجٌ )صسع  سشف١ عاي١ِف
 مجاح( –َجٌ )مجح  ٜذٍ عًٞ اَتٓاع ِفعاٍ

 غًٝإ( –َجٌ )غًٞ  اضطشاب فعالٕ
 محش٠( –َجٌ )محش  ٜذٍ عًٞ يٕٛ ُفع١ً
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 فعاٍ 
 فعٌٝ

 عٛاء( –َجٌ )عٟٛ  صٛت
 صٌٗٝ( –َجٌ )صٌٗ 

 صناّ( –َجٌ )صنِ  داء ُفعاٍ

 ًا ــــــــدزا زباعـــــمص        
 

 

مأر معاضقفا موؼؽقن ماآلتقة ماألوزان معـ موزن مسؾل مطؾؿة عمبغؾقثمسـ

م-حروف:

متقصري(م–متؽنيمم–تردقبمم–هؼقؼمم–)تؽقؼـمممتػعقؾم-1

مإجياد(م–إؼرادمم–إرثاءمم–إضداممم–)إسالنمممإصعالم-2

معؼاتؾة(م–عشارطةمم–عزواظةمم–)مماردةمممعػاسؾةم-3

مدة(ودقم–زظزظةمم–)دحرجةممممصعؾؾةم-4

متعؾقة(مم–تربقةمم–تقصقةمم–)تـؿقةممممتػعؾةم-5

 أػٗش اٚصإ املصادس ايشباع١ٝ ٚأفعاهلا ٚاٚصاْٗا
 أَج١ً عًٞ املصذس ٚصٕ ايفعٌ ٚصٕ املصذس

تؼشٜذ  –حتكٝل  –تذسٜب  –تعًِٝ  –تٛفري  فّعٌ تفعٌٝ
 تصشٝح –

 تع١ًٝ –تضن١ٝ  –تٛص١ٝ  –ت١ُٝٓ  –تشب١ٝ  فّعٌ تفع١ً
 إغالم –إظٗاس  –إعالٕ  –ف إػشا أفعٌ إفعاٍ
 إبا١ْ( –َجٌ )أبإ  أفعٌ إفِع١ً

 إٖا١ْ( –َجٌ )أٖإ 
 إدا١ْ( –َجٌ )أدإ 

 سٛق١ً –صسنؼ١  –بظ١ًُ  –دسشد١  فعًٌ فع١ًً
 صايضاٍ –ٚطٛاغ  فعًٌ فعالٍ
 َٛافك١ –َضاٜذ٠  –َؼاسن١  –جماٖذ٠  فاعٌ َفاع١ً
 قتاٍ –دٗاد  –ْطاٍ  فاعٌ ِفعاٍ
 ًاــــــدزا مخاضــــــمص          

 

موؼؽقنمعاضقفامزيلةم مسؾلموزنمعـماألوزانماآلتقة غؾقثمسـمطؾؿة

مم-حروف:

ماغؿصار(م–اتصالمم–اهادمم–)اضؿصارمماصؿعالمم-1

ماغؽلار(م–ادماللماغشطارمم–)اغدثارمماغػعالمم-2

ممتين(م–هؾلمم–ختؾلمم–تػققمم–)تؼدممممتػّعؾمم-3

مترابط(م–ؾمتؼاتم–تـاصسمم–)تقاجدمممتػاسؾم-4

متؾعـر(م–تقدقسمم–)تدحرجممتػعؾؾمم-5

 أَج١ً عًٞ املصذس ٚصٕ ايفعٌ ٚصٕ املصذس
 تؼاٚس –تعاْل  –تٓافع  –حتاٚس  تفاعٌ تفاُعٌ
 تٛاصٞ –تعايٞ  –متادٟ  تفاعٌ تفاُعٌ
 اْهظاس –اطتتاس  اْفعٌ اْفعاٍ
 اْتؼاس –اقتتاٍ  افتعٌ افتعاٍ

 داضًاـــــدزا ضــــمص        

مأذ م)ادؿػعال مأوزاغف مم–فر م)ادؿؼالل معـؾ مم–ادؿػعؾة( م–ادؿعداد

مادؿغالل(

 أَج١ً عًٞ املصذس ٚصٕ ايفعٌ ٚصٕ املصذس
 اطتشذاخ –اطتكذاّ  –اطتدذاّ  اطتفعٌ اطتفعاٍ
 اطتٗا١ْ –اطتعا١ْ  –اطتفاد٠  اطتفع١ً اطتفع١ً
       

 ٌ ـــدز الصياعــــاملص   
مالمؼعربمغعؿامم-2مرةمؼـؿفلمبقاءمعشددةموتاءمعربقم-1

 مثال 

ممادؿمجمرورمباظؽلرة...ممبايرؼةغادؼـامم-1

ممعؾؿدأمعرصقعمباظضؿة...ممعطؾؾـااظدميؼرارقةمم-2

مذعقرمماإلغلاغقةإنمم-4مممماظؾشرؼةعامأتعسمم-3

 خًــٞ بايـــو 
مددةمعشددةم)ؼَّة(مومتاءمعربقرةمالزمماٌصدرماظصـاسلمؼـؿفلمبقاءمعشددةمعش

 سنــــــض 
ماظؽؾؿاتماآلتقةمعصادرمصـاسقةمأمم........مػؾ

م....معصدرمصـاسلممإغلاغقة

م....معصدرمصـاسلممتؼدعقة

م....مرباسلمرباسلمرباسلممتربقةم–تقصقةمم–تـؿقةم

 بشض٘ خًٞ بايو 
ماظؽؾؿةماٌـؿفقةمبقاءمعشددةمومتاءمعربقرةمإذامأسربتمغعؿامتؽقنمامسامعـلقبام

م)عصدرمصـاسل(م.مادؿمظقتظقتماإلغلاغقةمتؿعظم..مم-1

مغعتم)ادؿمعـلقب(م.ظقتماألخالقماإلغلاغقةمتـؿشرم..مم-2

م

 املصدز املًنٌ          
 

مؼؾدأممبقؿمم-1

مؼصحمأنمغضعمبدالمعـفماٌصدرماظصرؼحمومؼلؿؼقؿماٌعينم.مم-2

(م..ممبعنيمعصدرمعقؿلاظؾرتولمطانمعػقدام...م)معلؿكرجمثل : 

 (مادؿكراج)

مبمعقضعفمسيماىؿؾةم.ماٌصدرماٌقؿلمؼعربمحلم-3

م(م.معػعقالمعطؾؼاصإغفمؼعربم)ماظػعؾمعـفومإذامجاءمسيمذيؾؿفمم-

 مثل : 

م(معؾؿدأمعرصقع)ممعؼؾقلم..ممطؿاععلم-1

م(مادؿمجمرور)مم..ماٌلرةغؼػمجباغؾؽؿمسيمم-2

م(معػعقلمبف)مماظطائرةم..ممعـطؾؼرأؼتمم-3

م(مادؿمطانمعرصقع)ممعػقدةم..ممعضرتؽؿطاغتمم-4

م(معػعقلمعطؾؼ)ممعفؿام..ممعرجلرجقغامم-5

مطؾؿاتمتشقعمباسؿؾارػامعصادرمعقؿقةم.م-4

معقدة(م.م–حمؾةمم–عـػعةمم–عضرةمم–علرةمم–عؼالمم–)جمالمممثل

 غ : َا ْٛع املصذس املُٝٞ ؟ 
مثالثلمم-1

م(معلؿعم–عربطم)معػعشيؾم...م-أ

م(علفدم–عقثؼم)معػِعؾ...م-ب

مشريمثالثلمم-2

معـمشريماظـالثلم.ممسؾلمغػسمررؼؼةمادؿماٌػعقلم-

م:م)علؿؼرماظـػقسمضرورةمعؾقة(ممثل

المتـللماظؿػرؼؼمبنيمادؿماظزعانموماٌؽانمومادؿماٌػعقلموماٌصدرم

ماٌقؿلم.م

مادؿمعؽانمممطاغتماظلؿاءمعؾؿؼلماظلقبم...م-1

مادؿمزعانممممإنماظصقػمعؾؿؼلماألدباءم...م-2

معصدرمعقؿلممممعؾؿؼلماألدباءمطانمعـؿرام...م-3

ادؿمعػعقلممؾمعصيؾؿؼلمبؽؿمسيماالحؿػالم...ػم-4

11 

11 
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 ( قاٜن٘ بأٍه الهلنات اليت تضر يف أعٝل٘ االمتخاىات ّمارٗ الهؾف عيَا )

املاد٠  ايه١ًُ املاد١ٜ األص١ًٝ ايه١ًُ املاد٠ األص١ًٝ ايه١ًُ املاد٠ األص١ًٝ ايه١ًُ
 األص١ًٝ

 ( ) حْل  اعتخال٘ ) قضص (  اعتكض ) حٔٙ (  حٔاٗ )جْب(  ٓغتحٔب

 ) ىْؼ (  الياؼ ) طٍض (  اطرٍاص ) دمض (  إدماصات ) عٌْ (  ٓغتعني

 ) أىػ (  إىغاٌ ) ضلع (  اضطالع ) ّىٙ (  مٔياٛ ) فْر (  ٓغتفٔز

 ) ّطً (  اعتٔطاٌ ) عيل (  اعتيام ) سٓع (  مشٓاع ) جْص ( ٓغتحري

 له () ع  اعتغالو ) ضَز (  اضطَار ) عٌْ (  أعاٌ ) حْج (  احتٔاجات

 ) عْغ (  اعتغاغ ) عيْ (  عي٘ )ؽطً/ؽٔط( ؽٔطاٌ ) جْل (  دلاالت

 ) رًٓ (  إراىـ٘ ) علْ (  ٓغتعلٙ ) منْ (  تينٔ٘ ) صٌْ (  الصٔاى٘

 ) ّحٕ (  إحياٛ ) ّطٌ (  مٔظاٌ ) فتٙ (  فتٙ ) ٌٍْ (  ٓغتَني

 () مْت   اعتنات٘ ) عْر (  اعتعارٗ ) بيٙ (  بياٛ ) ىبُ (  ٓيتبٌَْ

 ) طْل (  إطال٘ ) بٔز (  إبارٗ ) فيٙ (  التفاىٕ ) ّعه (  ٓتغه

 ) ّضح (  اإلٓضاح ) مسْ (  مساٛ ) عٌْ (  تعاٌّ ) ّنل (  ٓتهل

 ) أثض (  اإلٓجاص ) حكل (  حتكٔل ) مٔز (  مٔزاٌ ) ّحز (  ٓتخز

 ) أثض (  اآلثاص ) طنأٌ (  اطنٝياٌ ) ؽضص (  الؾضّص ) ّثل (  ثك٘/مٔجام

 ) ٍْص (  اىَٔاص )ّصف(  صفات ) تٔح (  املتاح طبع طبٔع٘

ّٔ٘ ) ىفع (  اىتفاع  ) صّض (  الضٓاض٘ ) صخْ (  اعرتخاٛ ) مزٌ (  مزى

 ) ّطٌ (  مٔظاٌ ) خري (  اعتداص ) بْح (  االعتباح٘ ) أخش (  ٓتدش

 ) ضٔف (  أضاف ) ىْص (  ٓغتيري ) قلل (  االعتكالل ) ّفز (  إٓفار

 ) فٔض (  أفاض ) ثْص (  إثاصٗ ) ّىل (  اعتٔالٛ  ) حلل (  تّلاح

 ) علْ (  التعاىل ) رمٙ (  رماٛ ) ضٔع (  الضٔاع  ) ٍنه (  اٍتهَّ

 ) عْم (  العاٜل ) ٓزٚ (   ٓز ) ّجز (  إجيار  ) عْؼ ( عٔاع٘

 ) عزّ (  أعزاٛ ) فتْ (  اعتفتاٛ ) ىصف (  اإلىصاف  ) قصْ (  األقصٙ

 ) طحه (  اطرحاو ) صضٙ (  اعرتضاٛ ) رّو (  املغتزمي٘  ) ٍّب (  ٍب٘

 ) ضضب ( اضطضاب ) ؽٔز (  إؽارٗ ) أمً (  ( اإلميا84ٌ ) خطْ (  اخلطا

 ) صعْ (  أصعٙ ) عبح (  عباح٘ ) طْع (  (االعتطاع84٘ ) ٍّب (  ٍب٘

 بني ( )  ٓغتبني ) ضْٛ (  اإلضاٛٗ ) قْو (  ( إقام05٘ ) أصخ (  تاصٓذ

 أِّ آٍ٘ صّر إصارٗ أمه اإلماو فْر اعتفارٗ

 جفْ جفاٛ ؽهْ تؾتهٕ عزّ اعتزاٛ طٓز اطرار

 أّف آف٘ قٔل اعتكال ّقٕ اتكٕ حكل احلك٘

 مسْ اعه ثْب ثٔاب صأٖ أصٖ رعْ تزاعٔات

 صّح اصتٔاح قصٕ –قصْ  التكصٕ أطٖ إطاٛ ٍظأ اعتَظاٛ

 خْص صخاٛ  صلح مصطلح أصخ تاصٓذ منٕ اىتناٛ

 ؽتْ ؽتاٛ نٌْ مهاٌ جْر جٔز/ إجارٗ ؽتت ؽيت

 جْع دلاع٘ رىأ الزىآا قْو قٔن٘ عي٘ -عيْ عي٘ )عاو(

 طصٖ ٓظرصٖ   ّضح اتضاح ّصٖ ّاصٖ

 بغٕ البغاٗ ضلع اضطالع ّصث مرياث -تضاث ىغٕ ىغٔاٌ 

 علْ علْاٌ ّحٕ إحياٛ ىزح ميزّح٘ ٓكً مْقً

 ؽْم اؽتٔام ٍّب ٍب٘  ٓزٖ ٓز  

 عْم عٔكاٌ ىْل / ىٔل ىال مٔظ ممتاطٗ فْم فاٜك٘

 ّحز/أحز احتار تَه/ ٍّه اتَاو بيت بيات ثين الجاىْٓ٘

 ّطٌ اتظاٌ ّأر اتٝار حزٖ التخزٖ أخش اختاس

 عيْ/عيُ َعَي٘ عيً ُعيَّ٘ تبع اتباع ّعل اتغام

 ّصف صفات ّعه الغنات ّعه مس٘ ّعً ِعي٘

 أمض أماصٗ أطٖ إطاٛ جْب إجيابٔ٘ ّصف صف٘

 عْم اىغٔام صّض صٓاض٘ خٔل خٔال مٔظ امتاط

 ؽْٗ ؽاٗ ّنل اتهالٔ٘ نفف ناف٘ صّح صاٜخ٘
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 سعٞ سعا١ٜ قّٛ َكاّ َذد َادٜات خٌٝ خمتاٍ

 ٚطع اتظاع ٚعظ اتعاظ َٛت اطتُات١ طبب األطباء

 بني اطتبا١ْ أْف اطتئٓاف أصٌ اطتئصاٍ دعٛ ادعاء

 دٛب ١اطتذاب ثين اطتجٓاء تبب اطتتب بٛح اطتباس١

 سٝٞ اطتشٝاء دذد اطتذّذ دذٚ اطتذذٟ دذٚ اطتذذاء

 دٜٔ اطتذا١ْ بٛح اطتباس١ طٛغ اطتظاغ١ دعٛ اطتذعاء

 سأٟ آساء نٕٛ نائٓات ضٛأ اطتطاء٠ سٍٛ اطتشاي١

 ضشس اضطش غين غٓاء طٛم طاق١ فتٛ فت٠ٛ

 ضشس اضطشاس ضًع اضطالع ضٗذ اضطٗاد ضشب اضطشاب

 غًٛ )اطِ(أغًٞ سٛز ساد١   صفف اصطفاف

 أطع أطاط١ٝ ضُٔ تطأَ رٚب ٜزاب غًٞ أغًٞ)فعٌ(

 دٚأ داء بٛأ بٝئ١ أٜٔ اآلٕ مسٛ ٜظُٛ

 سخٛ سخاء سٝٞ أسٝاء قطٞ قطاء دٟٚ دٚاء

 أخٛ أخ يػٛ يػ١ دْٛ دْٝا دْأ دْٝئ١

 أْع إْظإ ْٛس ْاس صٜف صائف١ غزٚ غزاء

 نفأ َهافأ٠ ْظٛ ْظ٠ٛ/ ْظٛإ ْظٛ ْظاء ْٛغ ْاغ

 سٚد إساد٠ عٛد إعاد٠ بكٞ اطتبكاء أنف تهافؤ

 سقٞ استكاء مسٛ مساء َٛٙ َاء ٚسد إٜشاد

 ْٚٞ َٝٓاء َٝذ َٝذإ طٛأ إطاء٠ ٖٚب َٛاٖب

 سٜٞ سا١ٜ َكت َكٝت١)نشا١ٖٝ( َٚل َك١ )حمب١( ٚثل ثك١

 سشس سش١ٜ صشح صش١ أبٛ أب ُِٖ ١َُٗ

 قبٌ اطتكباٍ فهش ايفهش١ٜ طٛم طاقات بكٞ ايبكاء

 عذب أعذٛب١ ثكف ثكاف١ خًف تًف١خم خصص خاص١

 طري َظاسات دٗش دٖٛش١ٜ ٖٟٛ ١ٜٖٛ عشب عشب١ٝ

 أفل آفام َطٞ املاضٞ أثش آثاس َسَشَس سش ُُ( -سشٚس )ز

 يٟٛ أي١ٜٛ طًِ َظًِ َظح َظٝشٞ فٛم َأَفاَم

 دِٜ دميكشاط١ٝ غطض غطاض١ ػٛم اػتٝام عٛمل عٛمل١

 صًح َصًش١ طٝر طٝاز ٖهٌ ٖٝانٌ ٖٛد ٜٗٛد

 فأٟ فئات قٓٔ قٛاْني طف٘ طفٗاء غذٚ ذًاغ

١ِٝٓ عتٛ عتا٠ ّٔ )أخفٞ( منٛر منٛرز َنَٓٞ ُن  نٓٔ َن

ِٔ)َصذس نٕٛ(  دعٞ تذاعٝات قًٌ َظتكٌ ػذد اػتّذ نٕٛ ُن

 عضص ايعض٠ يزر ًَزات طٛغ ٜظٝػ٘ َضح َاصست٘

 بشأ باسئ صفح تصفح قّٛ ق١ُٝ )َها١ْ( فطش فطش١ٜ

 َٛت ممات دذٚ ِذَٟٚد عكل عكٛم بٛس َباَس )بٛاس(

 َأل ممًٛء فٛح فٝشاء )َٓتؼش٠( فٝح فٝشاء )ٚاطع١( محٞ طٝشُٝو

 عين عٓا١ٜ ػبب ػباب فأد فؤاد بهش ابتهاس

ٍَ )سغب، اجت٘( قين ايتك١ٝٓ ٍُُ )أَٛاٍ( ٌَٝ ََا  ٚسخ تشاخ ٍَٛ ََا

 يٛع يٛع١ ضٛأ ضٝاء ٚقٞ اتكاء ٚسخ َرياخ

 قِٝ َعتذي١(قُّٝ٘) منِ من١ُٝ طػٞ طاغ١ٝ ػتٛ ػتاء

 صٌٜ صالت غٝح غٝح )َطش( دذد َداّد )سصٜٓا( دٛد َداَد )نشّ(

 بشأ بش١ِّٜ)خًل( بشس بش١ِّّٜ )صششاء( ّٜٛ أٜاّ ٚضح ٜتطح

مم
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 َعذِ ببعض ايهًُات تظاعذى ف٢ فِٗ ايٓصٛص ٚايكشاء٠
 

 معياٍا الهلن٘  معياٍا الهلن٘  معياٍا الهلن٘

 السبٗع

أحدمصصقلماظلـةم)ج(م

اءم,ماألربعةماألربع

م,اظرباع

 بعري 
ذيؾم,مجم/مأباسرم,م

مأباسريم,مبعران

 الكجباُ 
اظؿاللماظرعؾقةم,ممم/م

مطـقبموجمطـبم,مأطـؾة

 الصافٗٛ
×ماظؿكمالمشققممصقفام

ماظعؽرة

 الٍطٗي 
اظرؼحماظؾقـةم)ج(ماظـلائؿم

موماظـلام

محقاصرماظؾعريم)ج(مخصيػٍّ أخفاف  

 السوح ماواهم)ج(مأدماءم حنٕ 
أدواتماظؼؿالممأداةمعـ

م)ج(مرعاحمومأرعاح

 الطسف 
اظـظرمواظعنيم,مج/م

مأرراف

 في الٕادٙ
آخرهم×ماٌرادم:مأوظفم

موسفزهم)ج(مأصؿام

مؼػرحـمومؼؾعنب ميسحَ مالمؼؾطئموالمؼؿأخر ال ٖمبح 

 اإلبن
اىؿالمواظـققم,مجم/م

مآبال

 األقين 

اٌرتػعمأسالهمععم

ضـيٌقم,معؤغـفم)م ادمـاءم)ج(مُض

مضـقاءم(

مراحةماظقدم)م(مطػ َّ بأكف 

 السٔاحن متؾاديمومتفؿؿ تعبأ
مم/ماظراحؾةم,موػلم

ماإلبؾماظصايةمظؾلػر

متضقؽمبشدة تكسكس 

 أزاجٗص
مم/مأرجقزةم,موػلم

ماظؼطعةمعـماظشعر

 مؼؾؿعموؼضئ ٖتألل 
تعصس  

 قمبْ
ماٌرادمتؤثرمصقفمباألمل

 كطاٞ 
شطاءم)ج(مأطلاءموم

مأطلقة

 الصازً مادؿـدت اتكأت 
تمسيماألعقرماظذيمؼؾ

محبزم

 شواً
عامتصيؼادمبفماظدابةم,مجم/م

مأزعة

مراععا×مراضقام قاٌعا مأتعؾؽ أجّدك 

 اهلٕدج
اظؼؾةمصققماىؿؾم)ج(م

مػقادج

مؼؿطؾع ٖطىع  ماظراحة×ماظؿعبم اجلّد 

 أغاز مذفرمغؾؼم,مجم/مِددشير ضدزٚ مؼؿقرك خيفل
ادـقبموم×مػفؿم

متراجعم

 ٖجب ماٌرادم:مادؿعد مشس عَ 
م

مؼؼػز

مهؼريمومػفاء×متعظقؿم جتٗد  

 العساز متؿؾكرتموتؿؿاؼؾ ختطس ماٌرادم:ماظؼقى 
غؾتمرقبماظرائقةمم,م

مواظقاحدةمسرارة

 اطىأٌت  مزصافم)ج(مأسراس عسع مؼدل ٍٖي
×مدؽـتمغػلفام

ماضطربتم

 الصاد 
رعامماٌلاصرم)ج(م

ماألزوادم,ماألزودةم

 مخاز 
شطاءمتغطلمبفماٌرأةم

مرأدفام)ج(مخصيؿصير

 خٕاٌٛإق 
غؾاتمأبقضمالمرائقةمظفم

م,مجم/مأضاحل

معزاح فكاِٛ  مذيال ٌٔل مطشػمومرصع أشاح 

 الػىاه مباضكم)ج(مدقائر ضاٟس معامبنيماٌرصؼموماظؽؿػم الطاعد

رؼحمتفبمعـمػذهم

اىفةم,مجم/ممشاالتم,م

ممشائؾ

ماطؿػنيمأومطػاطـ حطبكَ مترتددمصكماٌؽان تدٔٝ متقاصؼ×مترصضم تأب٘
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 حٍٗا  مٌعتموتألالت تسقسقت ماظطفاخت تػٕبّا
وضؿامعؾفؿم)ج(مأحقانم

م)ج.ج(مأحاؼني

 الكافمٛ
اظرصؼةماظؽـريةم,مجم/م

مضقاصؾ

مضؿؾك صسعٜ  متعـػفا×متداسؾفام تعابجّا 

 أمجٛ

اظشفرماظؽـريماٌؾؿػم,م

جم/مأجامم,مإجامم,مآجامم

م,مأجؿ

 غٗىّا مثقرةماظـػسم)ج(مشقارى الػريٚ 
صػاتفاموخؾؼفام,ممم/م

مؿةذق

متؼطعت تّدجت مسيمعؽرمومخداع خبح مدرؼعا×مبطقؽًام ٟٔٗدًا

 احلادٙ

عغينماإلبؾم)ج(محصيداةم

بضؿماياءموايداءم

ماظغـاء

متؿابعمأغػادف ٖمّح  مغاعتمسؾكمزفرػا اضتمكت  

 مصرسم)ج(مجقادم جٕاد متـصتم,متلؿؿعمباػؿؿام تصػٜ 
ضسبت 

 اخلٗاً
مأضقؿتموغصؾت

ماألدد الكطٕزٚ متغضب ػٗظ ت  مذػبمبعقدًامبعقدًا أٔغن

جيٕع 

 خالهلا

ؼطقفمسيمغقاحقفام

مظؾقرادة

 مػفقم غازٚ 
الػّس 

 احلساً

أيماظذيمحصيّرممصقفم

ماظؼؿال

 خمالب 
أزاصرماظلؾعموماظطريم)م(م

مخمؾبم)ج(مخماظقبم

 مذعائرم,ممم/معـلؽ وٍاضك 
     

 ٍٖتّكٕا
مؼلؿقؾقامحرعؿف

 الِػعب
ررؼؼمبنيمجؾؾنيم,مجم/م

مذعابمبؽلرماظشني

مظقم عتاب مغشر بطط 

 احلٕض مخيػك×مؼؾنيم ٖفصح مجينب×مؼؼدمم,مجْيلصيرم جيسؤ

جمؿؿعماٌاءم)ج(م

ايقاضم,مايقاضم,م

مايقضانم

معدػامومغشرػا بططّا  مؼزؼؾ ٖفسج ماظشفاع الباضن

ِاٟىًا يف 

 خٗالْ

عؿقريًامعضطربًام)ج(م

مػصيقَّؿم,مػقَّام

 لّب٘ 
ادؿفابم,مواٌصدرم

متؾؾقة

مزموفق إعداد 

 اجنمت مؼؼؾحمسؾقفمصعؾفم ٖعريٓ 
ُأخػقتم×ماغؽشػتم

موُأبفؿت

مؼعؾـ×مخيػلم ٖضىس      

 كسبْ مذيعقا حاشٔا مايزنم)ج(مذفقن الػجَ
حزغفمومشؿفم)ج(مُطربموم

مطرباتم

 السكباُ
اىؿاسةمصققماظعشرةم,م

ممم/مراطبم,م

 ض٠ٗال 
طؾريام)ج(م×مصغريام

مضؤالءم,مضؽال

مؼػضؾ ٖؤثس 

 ضمبْ مضؿالععاركم,م ٌصاه
وػؾفم×ماغؿزسفمضفرام

موعـقفمرقسا

مذيعفم غٍىْ 

 ٌصٗبا مدػشؿف عجبْ مذابؾة×مغاضفةم ٖاٌعٛ 
ضلؿام)ج(مأغصؾاءموم

مأغصؾة

 ٖطتأثسُٔ محيـقم×مؼشؿدم ٖكطٕ ماهلالك الٕٖن 

خيصقنمأغػلفؿم

وؼػضؾقغفامسؾكمشريػؿم,م

مواألثرةمضدماإلؼـار

 تأون حالْ مزــؿف شعىتْ مؼؼػزن ٖتٕاثنب 
تدبرهموأسادماظـظرمصقفم

معرةمبعدمعرةمظقلؿقؼـف
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ماىققد اإلٌكاز معارؾؿفموػربتمعـف زأغتْ ممترد×مخضقعم ضساعٛ  

 ٖصعصعْ موربه كربٖاْٟ  ماهلارب اآلبل
حيرطفمبشدةم,مواٌرادم:م

مؼضعػف

 ضدفًا

اظلكػمرضةماظعؼؾم

وضعػماظرأيم,مواٌرادم

مسدمماظرزاغةمواظقضار

 الطٕط مذفـأحزاغفم,ممم/م غجٌْٕ 
اظؽرباجم)ج(ماألدقاطم,م

ماظلقاط

 السغٗكٛ 
اظؾطقؽةم)ج(م×ماظلرؼعةم

ماظرذاق

 الصازً  متشؿد تعصف 
×مايازمماظؼقىم

ماٌؿفاونم,ماٌرتاخك

 وعىعٛ
صقتماظشفعانمسيم

مايربم,مجم/مععاعع

مباضكم)ج(مدقائر ضاٟس  ماخؿػت×مزفرتم الحت 

وضسجني 

 بالدً
 ّٖٗي مؼظـقن ٖصعىُٕ  معؾطكنيمباظدم

خيرجمسؾكموجففمصكم

األرضمالمؼدرىمأؼـم

موجفؿف

 ِاٟىًا      مأصابؿف اعرتتْ
عؿقريًامالمؼدريمأؼـم

مؼؿقجف

مؼغطقف ٖػىسٓ 

معـطػؽة×مالععةم وتألل٠ٛ مأرقب أذك٘ مخاللمممثـقة ثٍاٖا 

متؽشػموتدل تٍي معؽانمغقعف وضجعْ مصػقفمومرريؿف عفٕٓ 

ماٌشؿعؾ املتكد ماٌاطر اخلبٗح ماغصرف عده

مؼزداد ٖفٗض مىأتمومذػؾتم أٖٔت  معػاخر وبآ

 الفالٚ 
اظصقراءم)ج(ماظػؾقاتموم

ماظػالم

مخماوصفم,ممم/مػاجس ِٕاجطْ ماٌرادم:محيرتق ٖمّب 

 غػاف 
أسؿاقم)ج(مذصيغصيػموم

مأذغػةم

 
ال 

 تؤاخرٌٜ
متقاضعم×مسظؿةموموربم كربٖاٞ مالمتعاضؾـك

 الظمٗي مصـؿفم,مجم/مأوثان ٔثٍْ
اظـعامم)ج(مزؾؿانم,مذطرم

مأزؾؿة

 فٗافٜ 
صقارىموادعةم)م(م

مصقػاءم

مأجدمراحة اضرتٔح مؼلرع ٖعدٔ مصضؾ وصٖٛ

معالسؾًا وداعبًا مؼصقؾؽ ٖعرتٖك مخيػقانم,مؼؽـان ٖضىساُ 

مؼؿقاضعقن×مؼؿؽربونم ٖػىدُٕ مختؾصمواغصرف متمص ماظعؼقبة الٍكىٛ

 وٍدسٖك متؼؾؼؽ تؤزقك مخدسؿؽ غستك
غػم,ماٌـكرمثؼبماأل

م)ج(معـاخر,معـاخري

 ثسًٖدا مشضب غٗظ

عامؼػتمعـماًؾزمثؿم

مؼؾؾماٌرقم

)ماظػؿةم(م)ج(مثرائدم,م

مثرود

ماًقفموماظػزعم السعب 

 أقرع

ادؿمتػضقؾمعـمضذعم

واظؼذعماظشؿؿمبؽالمم

مضؾقح

مأسظؿ أجّن مؼـقىمومؼعزمم ّٖي  

مأرقُّم أزثٜ  مأحدثمصقتامشريمواضح غىػي مؼعقدم×مؼذػبم ميضٜ 

 ماظؽؿاذةم,م)ج(مطالظقب الكالب
ٖطٕوٌٕك 

 اهلٕاُ
متعذب تضٍين مؼذؼؼقغؽماظذل
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 وٍاٚ مجـلل جمدت٘ مشريك ضٕاك
ادؿمصـؿمطانمؼصيعؾدمسيم

ماىاػؾقة

 أِاشٖج ماترك دع  مأضلكم×مأرحؿمومأسطػم أحٍٜ 
اهلزجم:مطؾمصقتمصقفم

مترٍمخػقػمعطرب

معرمتقة وتّالكٛ مؼػرج ٍٖفظ مظقعف عتبْ

 املفاشٚ
صقراءم,مجم/معػاوزم,ماظ

معػازات

 
أصاخ 

 بطىعْ
مأطرػفؿ أوكتّي  مادؿؿع

مألخريغَّف×مألجربغفم ألمحمٍْ مصرحًامودرورًا بػسًا مدفالم لٍٗا 

 احلمٛ  مغـلكم ٌػفن 
عـازلماظؼقمم)ج(محاللموم

ماحؾةم

ماظطرقم,م)م(ماظلؾقؾ الطبن 

مطـريماظعؼرمأيماظعض العكٕز مغزل أمل مأهدث أهلج

معؿؼطعمعرتعش وتّدج مخضعموادؿؽان ذه موعضارسفمؼؽقلصارم آه

 أحػاٌٞا ماٌصائبم,م)م(مغائؾة الٍٕاٟب ماالغػرادمباظـػس خمٕاتَّ
)م(محشام,موػلمعام

مبداخؾمواوؼػماظؾطـ

ماالغؿؿاءمومايب الٕفاٞ م)ج(مأدقدم,مأدد أضد مجادا×معازحام ِاشال

 متصقل جتٕه مهب تػتّٜ
غاخصًا 

 ببصسٓ
مـقفصاهًامسق

مضعقػ خافت متؾفح×مخفؾموحقاءم اضتخٗاٞ مرضقؼ×مشؾقظم أجؼ
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