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 النكرة والمعرفة

 االمثلة

 (َرِكَب َصِديقي َجَواداً.4(في الدُّرج ِكتاٌب.                  1

ُس تِْلميذاً.5(َسقََط َمْنِزُل في شاِرِعنَا.             2  (َعاقََب أْلُمدَرَّ

َق أْحَمد َوَرقَةً.6(َسأََل َرُجٌل َعْن َواِلِدي.               3  (َمزَّ

  القواعد

 و اسم يدل على شيء غير معيَّن.ه النكرة

 هو اسم يدل على شيء ٍمعيَّن. المعرفة

 ف باإلضلفة.، المعر ال ـالمعرف بمير ، اسم اإلشارة ، اسم الموصول ، علم ، الضالعارف: الم مأقسا

 تمارين

 اجعل المعرفة نكرة والنكرة معرفة في الجمل اآلتية:-1

   (ركب خادم الحصان. 1)

 (طارت ورقة من الكتاب.2)

   (سمع التلميذ درساً مفيداً. 3)

 (فرَّ كلٌب من الحارس.4)

   (نمت شجرة في الحقل. 5)

 بض رجٌل على اللص.(ق6)

 

 العلم -1الموضوع/ 

 :األمثلة

 ( تجرى السفن بين مصر وأوربا.3) ( جرت عائشة .2)   ( علي في الحديقة.1)

 ( سافر أبي إلى دمياط .6) ( لندن أكبر بالد اإلنجليز.5)  بجودة ا لهواء. قرطو( تشتهر 4)

 

 :القاعدة

 ن أو أي شئ آخر.اسم معرفة سمى به شخص أو مكان أو حيوا العلم( 71)
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 تمرينات

ذهب محمد اسماعيل إلى األقصر وشاهدا مقبرة توتعنغ أمون التي  عين األعالم في الجمل اآلتية:  (1)

 عثر عليها اللورد كانفون بمساعدة صديقه كارتر.

 امأل الفراغ في الجمل اآلتية بأعالم مناسبة : (2)

 ............…اج إلى ( سافر الحج2)  .األحمر. وشاهدت البحر ....( ذهبت إلى .1)

 ..….في خالفة  .....….....( فتح مصر 4)  ...............….( أول الخلفاء الراشدين 3)

 ............…في عهد  شدّ فانولىبناء ( تم 6)  . م1960في قاللها است… .......... نالت( 5)

 

 المعرف باأللف والالم -2الموضوع/ 

 : األمثلة

   ( انكسر المصباح . 2) ( سقطت العجلة في النهر .2)  ( الكتاب في الخزانة.  1)

 ( وقعت الكرة في الحديقة .4)   زت المدرسة فس السباق.( فا3)

 :القاعدة

 ( إذا دخلت األلف والالم على اسم نكرة جعلته معرفة .72)

 تمرينات  

 اجعل األسماء اآلتية معارف ، ثم ضعها في يجمل مفيدة :    (1)   

 جمل . ثعلب . باب . ولد . مائدة . حصان .

 ي الجمل اآلتية نكرات:اجعل المعارف التي ف    (2)   

 ( أسرع السيارة.5)     ( نظف الشارع. 1)

 ( وقفت السيارة .6)     ( انكسرت المسطرة. 2)

 ( فتح الخادم النافذة.7)    ( اشترى الولد المبراة.   3)

 ( أطعم الحارس األسد.8)     ( كبا الجواد.   4)

 األلف والالم تناسب كل جملة :امالً الفراغ في الجمل اآلتية بأسماء معرفة ب (3)  

 …يسقط في فصل( … 4)   األبواب. … ( يصنع 1)

 تنضج الطعام.( …. 5)   ….  ( نأخذ اللبن من 2)

 ….( يستخرج السكر من 6)   التالميذ.  … ( يهذب 3)
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 الضمير -3الموضوع/ 

 : األمثلة

 ( أنت تطيعين المعلمة .4)   ( أنا ال أتاخر في الصباح . 1)

 ( ما أكرم المعلم إال إباك .5)   نحن نعرف الواجب .   ( 2)

 ( هو مولع باللعب .6)   ( أنت تحب الوطن.   3)

 

 : القاعدة

يدل على المتكلم ، أو المخاطب ، أو الغائب . ، معرفة اسم الضمير( 73)   

 

 تمرينات  

 استخرج الضمائر التي تعرفها في الجمل اآلتية :    (1)   

 حن نطيع .( أنت تأمر ون1)

 ( الشمس والقمر هما المصدر األكبر للضياء .2)

 ( الزراع والصناع هم أساس الثروة .3)

 ( أنتم رجال الغد .4)

 

 ضع ضميراً مناسباً في أول كل جملة من الجمل اآلتية:  (2)

 ( تشكر من يساعدك.4)    ( أقوم من النوم مبكراً.   1)

 ن قواعد الصحة .( تتبعي5)    ( تمشط شعرها كل يوم .  2)

 ( نكرم الضيف.6)     ( يساعدون الفقراء. 3)

 

 ضع ضميراً مناسباً بدل ا ألعالم التي في الجمل اآلتية :

 ( الزينبات شاهدن األهرام.3( علي يصيد السمك.     )1)

 ( المحمدون يستحمون في النهر.4( الحسنان زارا حديقة الحيوان.)2)
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 ( الضمير المنفصل1)

 األمثلة :

 ( هو طاهر القلب.5)     ( أنا سامع . 1)

 ( هي مهذبة .6)     ( نحن مطيعون .2)

 ( أياي مدح المدرس.7)    ( أنت مجتهد .3)

 ( ظن الرجل سعيداً إياك .8)   ( أنت نظيفة . 4)

 :القواعد

 ما يمكن النطق به وحده من غير أن يتصل بكلمة أخرى. المنفصل الضمير(74)

 فصلة ا لخاصة بالرفع هي :( الضمائر المن75)

 للغائب . – هو    للمتكلم .      – أنا

 للغائبة . – هي    للمتكلمين.   – نحن

 للغائبين أو الغائبين . – هما    للمخاطب.    - أنت  

 للغائبين . - هم    للمخاطبة .    - أنت  

 للغائبات . - هن  للمخاطبين أو المخاطبين.   - أنتما

 للمخاطبات.   - أنتن  طبين.للمخا   - أنتم

 ( الضمائر المنفصلة الخاصة بالنصب هي :76)

 الغائب. - إياه      للمتكلم.  - يايإ

 للغائبة . – إياها       للمتكلمين .  - إيانا

 للغائبين . أو الغائبين . – إياهما      للمخاطب.   – إياك  

 للغائبين . – إياهم      للمخاطبة.   – إياك  

 للغائبات . – إياهن   للملخاطبين أو المخاطبتين. – ماإياك

 للمخاطبات. – إياكن  للمخاطبين . – إياكم

 تمرينات

 اجعل كل اسم من اأٍلماء اآلتية خبراً لكل ما يناسبه من ضمائر الرفع المنفصلة : (1) 

 مطيعة .    مهذبان . نظيف . كرماء . نشيطتان . محسنات.
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ي الجملة اآلتية إلى جميع ضمائر الرفع المنفصلة بحيث يكون الخبر مطابقاً لكل حول ضمير المتكلم ف( 2)

 " . مجتهد أنامبتدأ وهي : " 

 

 ضع ضميراً منفصالً خاصاً بالنصب ليكون مفعوالً به ف يالجمل اآلتية:( 3)

 دعت المعلمة.… ( يا فاطمة 3)   ( يا سائل .. أعطي المحسن . 1)

 أثاب هللا .… ( يا صالحون 4)  الناس .  مدح…. ( البنت المهذبة 2)

 

 تمرين في اإلعراب

 : نموذج -أ

 إياه عالج الطبيب:   

 مفعول به مقدم مبنى على الضم في محل نصب . – إياه   

 فعل ماض مبني على الفتح . -عالج   

 فاعل مرفوع بالضمة . – الطبيب   

 

 أعرب الجمل اآلتية : -ب 

 ( إياك يحترم ا لناس.3)     ( أنتم نجباء . 1) 

 

 

 

 

 

 ( هن صديقات .4)     ( نحن راضون. 2)
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 الضمير المتصل (2)

 : األمثلة   

 ( نفعني نصح أخي.7)    ( سافرت إلى اإلسكندرية. 1) 

 ( أعطاك معلمك كتاباً.8)     ( ذهبنا إلى ا لملعب. 2)

 ( حسن يحبه أبوه .9)     ( انتصر الحق . 3)

 ( أفادنا اجتهادنا.10)     عمل .( أخلصوا في ا ل4)

 ( أخذ على منى رسالة إليك.11)     ( اعملي الواجب .   5)

 ( لنا منزل به حديقة .12)    ( السيدات يهذبن األوالد . 6)

 :القواعد

 هو الذي ال ينطق به وحده ويتصل دائماً بكلمة أخرى . المتصل الضمير( 77)

  خاصة بالرفع هي :( الضمائر المتصلة باألفعال وهي 78)

 التاء وألف االثنين وواو الجماعة ونون النسوة وياء المخاطبة .

كانت في محل نصب وإذا اتصلت  باألفعال( ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب إذا اتصلت 79)

 أو حروف الجر كانت في محل جر . باألسماء

 صب ومرة في محل جر ." يكون مرة في محل رفع ومرة في محل ننا( الضمير " 80)

 

 تمرينات

 بين الضمائر المتصلة والمنفصلة في العبارات اآلتية وبين محل كل ضميرمن اإلعراب: (1)  

زرت حديقة الحيوان أن وبعض أصدقائي ، فرأينا فيها كثيراً من الناس قد اجتمعوا أمام األسد، وهو جاثم 

 قدر نفسه .كأنه الملك المتوج، ينظر إليهم بعينه نظر من يعرف 

 " هل أحضرت كتبك؟ " خاطب بالعبارة اآلتية المؤنثة والمثنى وجميع الذكور وجمع اإلناث وهي : (2)

حول الجمل االسمية اآلتية إلى جمل ماضوية، واذكر نوع الضمير الذي تشتمل عليه كل جملة وبين  (3)

 موقعه من اإلعراب :

 لملهوف .( أنتما تغيثان ا5)   ( أنا أكرم الضيف .   1)

 ( أنتم تحبون المدرسة .6)   (  نحن نلعب بالكرة . 2)

 ( هن يسافرن إلى بنها.7)     ( نحن نلعب بالكرة . 3)

 ( هم يعطفون على اليتيم .8)   ( أنت تحسن السباحة . 4)
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( كون ثالث جمل تكون في أوالها هاء الغائب متصلة بلعل وفي الثانية كاف المخاطب متصلة بإن وفي 3)

 " .فأجيبينا سألناك: " ين موقع هذه الضمائر من اإلعرابالثالثة ياء المتكلم متصلة بليت وب

 

 تمرين في اإلعراب

 :نموذج -1

 لبست معطفي .   

 لبس فعل ماض مبني على السكون، والتاء مبني على الضم في محل رفع . – لبست

ء ضمير مضاف إليه مبني على السكون معطف مفعول به منصوب بفتحة مقدرة قبل الياء، واليا – معطفي

 في محل جر .

 

 أعرب الجمل اآلتية : –ب 

 ( ربوا أوالدكم على الفضيلة.1)

 ( جلسنا لنستريح .2)

 ( أمرنا المعلم بالجلوس.3)

 

 الضمير المستتر (3) 

 :األمثلة

 ( الكلب ينبح .5( الجمل برك. )1)   

 .( البنت تحسن الطبخ6)    ( الحمامة غردت. 2)   

 ( عظم الكبير.7)    ( أريد أن تجتهد.  3)   

 ( نظف حذاءك.8)   ( إننا نحب نجاحك .  4)   

 :القواعد

 هو ضمير اتصل بالفعل من غير أن يظهر في اللفظ . المستتر الضمير( 81)

 . هيأو  هوتقديره  الماضي الفعل( الضمير المستر في 82)

 . حروف المضارعة باختالفيره يختلف تقد المضارع( المضير المستتر في 83)

 " دائماً . أنتتقديره"  األمر فعل( الضمير المستتر في 84)
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 تمرينات

 ما عدد الضمائر التي في هذه الجملة ؟ وما أنواعها. وما محالها من اإلعراب؟"  أنت تكرمني."  (1)

 قدر الضمائر المستترة في الجمل اآلتية : (2)

 ( زينب تجيد التطريز .5)   ( الشرطي يقبض على اللص . 1)

 ( أحب النيل .6)     ( الساعة دقت ثالثاً. 2)

 ( ال تشرب وأنت تعب .7)     ( أنجز الوعد. 3)

 ( القطار قدم في موعده.8)    ( نحن نرفع شأن مدرستنا.   4)

 

 لتحويل:عال مضارعة وعين الفاعل في كل جملة بعد اأفال الماضية في الجمل اآلتية إلى حول األفع (3)

 ( العصفور طار من القفص.4)   ( سمعت النداء. 1)

 ( الدجاجة باضت .5)   ( ذهبنا إلى المنزل. 2)

 ( ودعنا المسافر.6)   ( رتبت درجك. 3)

 

 تمرين في اإلعراب (4)

 : نموذج   -أ

 أحفظ الجميل : 

 فعل مضارع مرفوع بالضمة ، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. - أحفظ

 مفعول به منصوب بالفتحة. – الجميل

 

 أعرب ما يأتي : –ب 

 ( تعود الصدق .1)

 ( نغيث الملهوف.2)

 ( أبجل المدرسين .3)
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 االسم الموصول -4الموضوع/ 

 :األمثلة

 ( غلبت الذي غلبني.1)

 ( سافرت التي كانت عندنا.2)

 ( حضر اللذان كانا مسافران.3)

 ( جاءت اللتان تسكنان أمامنا.4)

 لدين علموني.( أحب ا5)

 ( رأيت الالئي يشتغلن في المصنع.6)

 ( أحسن إلى من أحسن إليك.7)

 ( ال تأكل ما ال تستطيع هضمه .8)

 

 :القواعد

 : اسم معرفة يتعين المقصود منه بجملة بعده تسمى صلة الموصول االسم(84)

 ( يجب أن تشتمل الصلة على ضمير يعود على الموصول يسمى عائداً .85)

 سماء الموصولة هي :( األ86)

 لجماعة الذكور. – الذين    للمفرد المذكر.   – الذي

 لجماعة اإلناث . – الالتي    للمفردة المؤنثة.  – التي

 للعاقل مطلقاً. – من    للمثنى المذكر.  – اللذان

 لغير العاقل مطلقاً . – ما   للمثنى المؤنث .  – اللتان

 

 تمرينات

 اآلتية كل اسم موصول وصلته والعائد الذي اشتملت عليه كل صلة .بين في العبارات     (1)

إن الذي يحب وطنه هو من يبذل جهده فيما يرفع قدر أمته التي ينتسب إليها ، فالصناع الذين يتقنون    

أعمالهم يخدمون وطنهم، والنساء الالئي يربين أبناءهن على الفضيلة يرفعن شأن وطنهن، والتالميذ الذين 

 في دروسهم يبنون دروسهم يبنون مجد أمتهم. يجدون
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 ضع عالمة مناسبة لكل اسم موصول في الجمل اآلتية :    (2)  

 ( كسر القط الزجاجتين اللتين .4)   ….  ( قرأت الكتاب الذي 1)

 ( هل زجرت الكلبين اللذين .5)   …. ( حملت الحقيبة التي 2)

 …شرطي ع لى الذين ( قبض ال6)   ….  ( هذا هو البيت الذي 3)

 ….( هل سمعت صراخ الالتي9)    …..   ( صاحب من 7)

 ….( حكى على ما 10)   … ( يحترم التلميذ من 8)

 

 ضع كل كلمة من الكلمات اآلتية منعوته باسم موصول ف يجملة مفيدة:    (3)  

 السرير المبراة الخادمات  العلبة  الدواتان.   

 الغاسالن التالميذ  المنزل الجنود  الحارسان    

  (4) 

 كون جمالً فعلية تشتمل كل واحدة منها على اسم موصول وانتخب له صلة تناسبه من الجمل اآلتية:   

 ( قدما من السفر.5)  ( تستذكر دروسها. 3)  ( ينبح طول الليل . 1)

 ( أبوهم مريض.6)  ( ركبنا الزورق. 4)  ( يجمعن الصدقات .2)

 نشاءتمرين في اإل  (6)  

 " أنت الذي يحسن التعبيرخاطب بالجملة اآلتية غير الواحد وهي : "    

 تمرين في اإلعراب (7)  

 : نموذج –أ 

 جاء اللذان غابا:   

 فعل ماض مبني على الفتح . – جاء   

 فاعل مبني على األلف في محل رفع . – اللذان   

 لسكون ف يمحل رفع، والجملة صلة .غاب فعل ماض ، واأللف ضمير فاعل مبني على ا - غابا   

 آلتي:أعرب الجمل ا –ب 

 ( إن التي تتصدق محبوبة .3)    ( ودعت اللتين زارتا منزلنا.1)

 ( رأيت الذين فازوا.4)   ( الذي يعلمنا مخلص. 2)
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 اسم اإلشارة -5الموضوع/ 

 وأسماء اإلشارة هي: : اسم يدل على شيء معين مشار إليه.اسم اإلشارة

 أوآلء تان ذان ذه ذا

 لجمع العقالء مطلقا للمثنى المؤنث للمثنى المذكر للمفردة المؤنثة للمفرد المذكر

 نصبا وجرا. وبالياءرفعا ،  باأللف)ذان ، تان ( يعرب إعراب المثنى:  -

 :تمرينات

 ( اجعل كل اسم خبرا لمبتدأ بحيث يكون المبتدأ اسم إشارة:1

 _______ شامخات. -3  جتهدات._______ م -2  _______ نافع. -1 

 _______ كريمة. -6   _______ كرماء. -5  _______ مطيعة. -4

 _______ مسافرات. -9  _______ طويالن. -8  _______ طويلة. -7

 _______ مجتهدتان. -12  _______ واسعتان. -11 _______ مسرورون. -10

 ( أشر إلى مدلول الكلمات اآلتية:2

 _______الهرمان قديمان. -2    صان سريع._______ الح -1

 ______ المسطرة الجديدة لـ______. -4    _______ التالميذ حذقون. -3

 _______ السيدات نبيالت. -6  ما زالت_______ الحمامة تغرد. -5

 اشتريت _______ القلمين. -8   رسمت _______ القمر. -7

 ____ الكراسات ممزقة.___ -10  إن _______ الالعبون ماهرون. -9

 ( ضع اسم إشارة ومشارا إليه قبل كل جملة:3

 _______ _______ نالت الجائزة. -2 _______ _______ يسبح في الماء. -1

 _______ _______ ركب السيارة. -4 _______ _______ أنقذ الغريق. -3

 يارة.______ _______ راكبو الط -6_______ _______ ينصرون الفضيلة.   -5

 _______ _______ ثوبها نظيف. -8 _______ _______ أتقنا الطبخ. -7

 ______ _______ يبحثون عن عمل. -10 _______ _______ يحرسان الحقل. -9

 _______ _______ رفعن قدر وطنهن. -12 _______ _______ تجمعان األزهار. -11

 

 ( أشر للمفردة ، ثم المثنى والجمع بنوعيهما:4
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 هذا التلميذ نجح في امتحانه: -1

 للمثنى: _____________________ -2 للمفردة: _____________________ -1

 لجمع المذكر السالم: ______________________________________________ -3

 لجمع المؤنث السالم: ______________________________________________ -4

 :ههذا الطالب كتب درس -2

 للمثنى: _____________________ -2 للمفردة: _____________________ -1

 لجمع المذكر السالم: ______________________________________________ -3

 لجمع المؤنث السالم: ______________________________________________ -4

 هذا النشيط نظم حياته: -3

 للمثنى: _____________________ -2 ____________للمفردة: _________ -1

 لجمع المذكر السالم: ______________________________________________ -3

 لجمع المؤنث السالم: ______________________________________________ -4

 هذا المناضل أنقذ وطنه: -4

 _____________________ للمثنى: -2 للمفردة: _____________________ -1

 لجمع المذكر السالم: ______________________________________________ -3

 لجمع المؤنث السالم: ______________________________________________ -4
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 والخبر وتطابقهما الموضوع/ المبتدأ

األمثلة : 

 النَِّمُر شرٌس . .1

 المدينةُ عامرةٌ . .2

 تلميذان حاضران .ال .3

 البنتان مجهدتان .  .4

 المحسنون ممدوحون .     .5

 التالميذ أذكياء.   .6

 السيدات مهذبات .  .7

الشجرات مورقات أو  .8

 مورقة . 

 القاعدة 

 فراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث .بر يطابق المبتدأ في اإلالخ -

 مع وبالمفرد المؤنث إذا كان المبتدأ جمعا لغير عاقل يجوز اإلخبار عنه بالج -

 

 ا جعل كل اسم من األسماء اآلتية خبراً لمبتدأ يناسيه : ( 1تمرين )

 القناديل ( –المخلصون  – الزهرة –التلميذات  –األمهات  –النجوم  -الشاتان  –الحصان  -الماء ) 

 السماء      ات فى عالم...........   (3مضيئة      ...........  (2  دوعسريع ال...........  (1 

   مذبوحتان ...........  ( 6ضروري للحياة     ...........  ( 5  ذكية الرائحة  ........... ( 4

 غائبات ...........  ( 9     فائزون ........... ( 8  نمعتنيات باَطفاله...........  ( 7

 

 المثنى بنوعيه تم إلى الجمع بنوعيه . حول المبتدأ فى الجلة اآلنية إلى المفردة المؤنثة ، تم إلى :2تمرين

 :مقيم صالته مأجور  :مطيع والديه محبوب                

 _________________________  ها محبوبة.يمطيعة والد :المؤنثة المفردة

 _________________________ مطيعا والديهما محبوبان. (:المثنى)المذكران

 _________________________ هما محبوبتان.مطيعتا والدي (:المثنى)المؤنثتان

 _________________________ محبوبون.مطيعو والديهم  :جمع المذكر السالم

 _________________________ مطيعات والديهن محبوبات. :جمع المؤنث السالم

 

 

 

 

 



 الثالث الثانوي للصفلنحـــــــــ ـــــ ـو     ملخص مادة ا  

 محمد إسحاق

حة
صف

1
4

 

 خـــــــــــــبر المبتــــــــــدأ حين يكون جملة أو شبه جملةالموضوع/ 

  :مع ذكر نوعهة: ضع خطا تحت الخبرثلاالم

 الحركة تقوي العضالت  .1

 النظافة تنشط الجسم  .2

 أنت أطعت األمر    .3

 السلحفاة زحفت  .4

 المهذب أصدقاؤه كثيرون   .5

 المصباح ضوءه شديد  .6

 البنت جمالها الشرف  .7

 التجار شعارهم الصدق     .8

 الكتاب في القمطر .9

 السرج على الفرس .10

 المطر من السحاب  .11

 النجاة في الصدق .12

 القنطرة فوق النيل .13

 المتنزه أمام البيت .14

 الساعة تحت الوسادة  .15

 الراحة بعد التعب .16

 

 :القواعـــــــــــــــــــــد

: أي ظرفاً أو جاراً  شبه جملةكما يكون خبر المبتدأ مفرداً يكون جملة فعلية ، أو جملة اسمية ، أو  -
    ومجروراً .

 ر على ضمير يربطها بالمبتدأ .يجب أن تشتمل جملة الخب -

 

 عين في العبارات اآلتية خبر كل مبتدأ وأذكر نوعه :: ( 1تمرين ) 

 
 

 اجعل كل ظرف وجار ومجرور فيما يأتي خبراً لمبتدأ يناسبه :: ( 2تمرين ) 

 بين السحاب      ............  (7  تحت أقدام األمهات............ ( 4  في الشبكة............  (1

 أمام القاضي ............ ( 8   من دودة القز ..... ....... (5  على المائدة  ............  (2

 خلف الباب............ ( 9  فوق الشجرة............ ( 6  في القفص    ............  (3

 خبر 

 شبه جملة جملة

 ظرف جار ومجرور فعلية اسمية

الذبابة من الحشرات المؤذية ، 
 وضررها فوق كل ضرر ،
 وأرجلها تحمل الجراثيم ، 

والرمد الُحبيبي منتشر بمصر ، 
سم فائدتها عظيمة ،. فنظافة الج

 تغطية.الوالوقاية عمادها 
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 اجعل كل جملة من الجمل اآلتية خبراً لمبتدأ يناسبها :: ( 3تمرين ) 

    تغنيان  ...........*  2    يسبح في الماء  ...........* 1

  يبنون المنازل........... * 4   يرفرف بجناحيه  ...........*  3

 يدافعون عن أوطانه........... * 6   يثب على الفريسة  ...........* 5

  يقتصدان في النفقات...........  * 8   يجران العجلة...........  * 7

  اعدون عن الرذيلةيتب ...........*  10  يتحركان عند المضغ...........  * 9

 يحبها أبوها ...........*   12   غرفةتدخالن ال ...........*  11

 اجعل كل جملة من الجمل اآلتية خبراً لمبتدأ يناسبها :: ( 4تمرين ) 

 غالفهما جديد ........... (5  أغصانها مورقة ........... (3كثيرة    ها أزهار  ...........(  1

 فناؤها واسع........... (6   مالبسهم نظيفة  ........... (4  ن سديدرأيه........... (2

 

 اخبر عن األسماء اآلتية بجمل فعلية مناسبة : ( 5تمرين ) 

–يزورون األهرام  -تغرد   –يهطل بغزارة  – يحرثون األرض – يأكل العشب –يأخذن اإلستراحة ) 
 ( يضحكان – .تصدآن –يتضرعان هلل  - ملهوف.يشفقن لل

 ....................الشريكان . ( 2   ....................الفيل . ( 1

 .................... الحمامة   .( 4  ....................الفالحون . ( 3

 .  ....................السياح ( 6   ....................المطر( 5

 .  ....................نالمتضارعا( 8  .  ....................الدراجتان( 7

  ....................المعلمات( 10  . ....................المحسنات ( 9

 سمية مناسبة :اكل أسم من األسماء اآلتية بجمل  اخبر عن: ( 6تمرين ) 

 (   بيوتهن فاخرة –فناؤها واسع –حمرألونهما  –مذاقها حلو –ثيابهم بالية ) 

 .   ....................الفقراء  ( 3. ....................المدرسة ( 2    ......................التفاحة ( 1

 ....................الوردتان ( 5 . ....................الغنيات( 4

 

 اخبر عن كل أسم من األسماء اآلتية بجار ومجرور :: ( 7تمرين ) 

 . ____ ______ المفتاح( 5.   ________ ____ السمك( 3.  ____ ________ الرئتان( 1

  . _______ __ العصفور( 6.  ____ _______ السكر( 4 . ____ ________ المعطف( 2



 الثالث الثانوي للصفلنحـــــــــ ـــــ ـو     ملخص مادة ا  

 محمد إسحاق

حة
صف

1
6

 

 أخبر عن كل مبتدأ من المبتدآت اآلتية بظرف مناسب ، وضعه في المكان الخالي : : ( 8تمرين ) 

 خلف () عند ، على ، فوق ، أمام ، تحت ، 

 ( العش ..... الشجرة 4     ( الثلوج .... الجبال1

 ( المحراث .......الثورين 5     (الغواصة....... الماء  2

 ( العفو......... المقدرة 6     (السبورة ...... التالميذ   3

 

 أعرب الجمل اآلتية ::  ( 12) تمرين في اإلعراب

 ( الظلم وخيم .1

___________________________ 

___________________________ 

 ( الثمار يانعة   2) 

___________________________ 

___________________________ 

 

 السرير علىالوسادة وضعت زينب ( 2

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 لبحراللؤلؤ من اوجد الغواص (  3)  

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 الحصن  فيالجنود دخل (   4) 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 مالالعلى الجاهل يعتمد ( 5)

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 فراخ في العش.( تختفي األ6)

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 
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 خبر النواسخ حين يكون جملة أوشبـه جملةالموضوع/ 

 :األمثلة 

 إن الُمِجدَّ ينفع نفسه .  -  كان المريُض يتألم .                 -

 إن الولدَ زينته األدب .  -  كان الشتاُء بردُه شديدٌ .             -

 . إن الحياَء من اإليمان  -  كان الماُء فى الكوِب .            -

 إن الحكَم بعد التجربة . -  كان الحارُس خلَف الباب ِ.        -

كما يكون كل منهما مفرداً يكون جملة فعلية وجملة اسمية  إن وأخواتهاوخبر  كان وأخواتهاخبر القــاعدة : 
 . وشبه جملةٍ 

 

 ضع جملة اسمية لتكون خبراً لكان أو إحدى أخواتها فى كل مما يأتى :  :( 1تمرين )

 نظافته رديئة ( –عزمه متجدد  –هم متواصلة دعوت – ضوؤه ضئيال – باله منشغال –رائحتها زكية  )

 .....................… ما زال العلماء( 4)   ........ .............…( لم يكن الشارع 1)      

 ..................……( صار المصباح 5)  .................……( ما فتى المخترع 2)       

 .....................…( ما انفك الحزين 6)      ..................…أصبحت الحديقة  (3)       

 

 ضع جملة فعلية لتكون خبراً إلن أو إحدى أخواتها فى كل مما يأتى :   :( 2تمرين )

 غالبا ( تتسرع –ينفع صاحبه  -يخبرون لنا ما رأو  –سيأتي قريبا  –يتكلم ببراعة  -سيتعلمن )

      ..................... ……( ليت الموتى 4)   ..................... ……( إن العلم 1)       

 .....................……( كأن الببغاء 5)  ..................... ……( أنت ذكى لكنك 2)       

 .....................…… ( لعل الجاهالت6) ..................... ……( ثق أن القطار 3)       

 

 ضع جملة اسمية لتكون خبراً إلن أو إحدى أخواتها فى كل مما يأتى :  :( 3تمرين )

 حره شديد ( –نوره محبوب  –لونه أزرق  –نيتهم الخداع  –ماؤه عذب  –) أبوه مهندس 

 .....................……( ليت البئر 4)    ..................... ……( إن القمر 1)       

 .....................……( كأن البحر 5) ..................... …… ( أبى طيب لكن محمداً 2)       

  ..................... …… ( لعل الممثلين 6)     ..................... ……( بلغني أن الصحراء 3)       
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 الجمل اآلتية:  ضع جارا ومجرورا ليكون خبرا في كل جملة من:( 5تمرين )

 على السطح ( -في قبضتي  –من األكسجين والهيدروجين  –على البرج  –) في السجن 

  ..................... … ( إن الماء ........4)            ..................... … ( كان الخادم ......1)

 .....................…النقود ...... ( ليت 5)        ..................... … ( أمسى الشرطي ......2)

       ..................... …( ال ينفك المجرم ........ 3)

 

 ضع ظرفا ليكون خبرا في كل جملة من الجمل اآلتية: : ( 6تمرين )

 بعد العصر ( –أمام المصباح  –خلف الدرج  –عندك  -فوق الشجر  –) وسط السماء 

 .....................…( ظل الطائر ....... 4)           ................... ..…( أصبح التلميذ ...... 1)

 .....................…( لعل االحتفال ..... 5)     ...............… ( علمت أن االمتحان .......2)

 .............. ( كتابك عندي لكن كتابي .....6)         .................... …( أضحت الشمس ....... 3)
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 مواضع كسر همزة إنالموضوع/ 

 األمثلة :   

 زرت الذي إني أمجده.  -  إن الكذب جبن.                        - 

 أشفقت على التي إنها جديرة بالشفقة. -  إن العدل أساس الملك.               -

 شاق. ال تقل إن العمل  -    قال المتهم إني برئ.  -

 

 :القاعدة

 إذا وقعت تكسر همزة إن إذا لم يمكن أن تؤول هي ومعموالها بمصدر, ويجب ذلك في نحو ما يأتي: 

 بعد القول وما اشتق منه.  ( )ج )ب( في أول جملة الصلة. ( في أول الكالم.)أ

 

 مع ذكر األسباب:       (   بين في العبارات اآلتية )إن( المكسورة الهمزة ) وأن( المفتوحة الهمزة 1تمرين)

إن القاهرة مدينة واسعة األرجاء ، تشتهر بأنها كثيرة المعابد والمدارس.  وقد قال المؤرخون إنها ملجأ لكثير 
من العلماء ، فإذا زرتها أدهشك أن شوارعها مزدحمة ، وحكمت بأن نظامها جميل ، ولو رأيت بعض 

ا أبدعته يد اإلنسان ، لمألت قلبك سرورا ، ولعلمت أن العرب مساجدها القديمة وآثارها التي إنها من أجمل م
 كانوا رجال جد وإتقان. 

 

 ( ضع "أن" قبل كل مبتدأ وخبر في الجمل اآلتية وبين نوع حركة همزتها مع ذكر السبب:2تمرين)

 الحياء من اإليمان.  .......... -2  أنا مسرور به...........رأيت االمتحان ما  -1

 هو سريع. ..........ركبت القطار الذي   -4   دروسنا صعبة. ..........لوا ال تقو  -3

 التفكير قبل العمل بشير نجاحه.   ......... -6  السعادة في القناعة. ..........: قال األستاذ   -5

 

   

 

 ( ضع جملة مبدوءة بأن في كل مكان خال, وبين حركة همزتها مع ذكر السبب: 3تمرين )

 ..... .......... ظهر الهالل الذي..... -4  ....         .......... الطبيب..........يقول  -1

 ........ .......... قال السائح.......... -5  ....... .......... أكلت الفاكهة التي...... -2

 .... ................... قل..... -6  ....            .......... حزن الالتي.......... -3
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 تقسيم الفعل إلى صحيح ومعتلالموضوع/ 

 :   األمثلة

 وجد حسن كتابه.                              - _ عرف الطبيب الداء.             

 قرأ القاضي الحكم.                       _ نام الصبي.  -

 . خشي الناسك ربه -   شد الولد الحبل  -

 وقى الغالف الكتاب.  -   .                       

 :القواعد 

 هو ما كان كل حرف من حروفه األصلية صحيحا وهو أنواع ثالثة:  *   الفعل الصحيح

 : ما كان خاليا من الهمز والتضعيف.السالم( )أ

 : ما كان أحد حروفه األصلية همزة.المهموز( )ب

 : ما كان حرفاه الثاني والثالث من جنس واحد. المضعف( )ج

 

 هو ما كان بعض حروفه األصلية من أحرف العلة ، وهو أنواع خمسة:  لفعل المعتل* ا

 : ما كان أوله حرف علة. المثال(  )أ

 : ما كان وسطه حرف علة.ألجوف( )ب

 : ما كان آخره حرف علة. الناقص(  )ج

 : ما كان أوله وآخره حرفي عله. المفروق اللفيف( )د

 وسطه آخره حرفي عله.  : ما كانالمقرون اللفيف( ـ)ه

   

 :التمرينات

 ( ضع فعال مضعفا في المكان الخالي مما يأتي:1تمرين )

 ( ...........المدين دينه 5(............البنت الزهرة              )1)

 (ال..........الولد أباه 6(الحصان.......العجلة                 )2)

 ( ..........الزلزال المنازل 7)         ( ............النسيم عليال      3)

 (............المعلم من إجابتي 8( الهواء........األغصان               )4)

 

 



 الثالث الثانوي للصفلنحـــــــــ ـــــ ـو     ملخص مادة ا  

 محمد إسحاق

حة
صف

2
1

 

 (  عين في العبارات اآلتية أنواع األفعال الصحيحة والمعتلة. 2تمرين)

 وصف تلميذ كتابه فقال: 

ن سألته شفى وكفى ، ال يضن إذا ضن الزمان ، لي كتاب هو أنيسي في وحشتي ، إن دعوته دنا ، وإ       
وال يجفو إذا جفا الخالن ، يرد المخطئ إذا نأى الصواب،ويهدي الحيران إذا حاد عن السداد.  إن وعد أنجز 

 ، وإن عاهد وفى ، حوى أخبار الماضين ، وروى أحاديث األولين. 

 أنواع األفعال المعتلة أنواع األفعال الصحيحة

 الناقص األجوف المثال المضعف وزالمهم السالم
اللفيف 

 المفروق

اللفيف 

 المقرون

        

        

        

        

        

 

 ( بين األفعال الصحيحة وأنواعها   ، والمعتلة وأنواعها فيما يأتي: 3تمرين)

   أم  لعب         يمحو           وشى يسري        يأكل          

 أكرم  يسقى            وزن           سامح           وني يذهب        

                                         قسم  ذوى            يقص                 وهى        يطغى         أمن 
   

 أنواع األفعال المعتلة أنواع األفعال الصحيحة

 الناقص األجوف المثال المضعف المهموز السالم
اللفيف 

 المفروق

اللفيف 

 المقرون

        

        

        

        

        

 

 ( ضع لفيفا مقرونا مناسبا في كل  مكان خال مما يأتي :5تمرين )

 على العمل …(المريض..........4) اللحم          …...........(الخادم1)

 ....النار يد الطفل ...... (…5..........الجرائد حبرا عجيبا       ) (…2)

 الصالة …..........(اإلمام6..........الدواء في البئر            ) (…3)



 الثالث الثانوي للصفلنحـــــــــ ـــــ ـو     ملخص مادة ا  

 محمد إسحاق
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صف

2
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 ضع فعالً أجوف مناسباً في كل مكان خال مما يأتي : (4تمرين )

 .إلى وطنه ..........…(المسافر6رمضان               )..........…(المسلم 1)

 في النهر …..........(البطة7)     المريض طول الليل    .......... (…2)

 العصفور من القفص .......... (…8الفار من القط                ).......... (…3)

 جائزتين  ..........…(المجتهد9هللا غفورا رحيما            )….......... (4)

 عمر والجيش .......... (…10حول الشمس        )..........…(األرض5)

 

 المجرد والمزيدع/ الموضو

 ( مجرد الثالثي ومزيده 1)

 األمثلة 

 ( أفهم األستاذ التلميذ 1) ( فهم التلميذ الدرس .              1)

 ( حمل الرجل الجمل 2( حمل الجمل القطن                )2)

 ( العب الولد أخاه . 3( لعب الولد                         )3)

                       

 ( اندفع الماء .     4( دفع الماء السفينة .                  )4)

 ( ارتفعت الراية . 5( رفع الجندي الراية .                )5)

 ( احمر الورد . 6( حمر الورد .                        )6)

 ( تضارب الرحالن 7( ضرب الرجل السارق .            )7)

 ( تحسن الجو  7)                 ( حسن الجو .        8)

 

 ( استرضى الولد أباه . 9( رضى الوالد عن ابنه .              )9) 

 ( احدودب الظهر . 10( حادب الظهر .                     )10)

 

 القواعد 

 ما كانت جميع حروفه أصلية .  الفعل المجرد* 

 ه األصلية . ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروف الفعل المزيد* 

 فيه حرف ، أو حرفان، أو ثالثة أحرف .  الثالثي يكون مزيدا* 
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 ( مجرد الرباعي ومزيده2)

  األمثلة

 ( تبعثر الورق . 1( بعثر الهواء الورق .         )1)

 ( أحرنجمت اإلبل . 2( حرجم الراعي اإلبل .       )2)

 ( اطمأن المريض.  3( طمأن الطبيب المريض .    )3)

 

 :لقاعدة ا

 تكون زيادته حرفا أو حرفين .  مزيد الرباعي* 

 

 التمرينات:

رد ما في العبارات اآلتية من األفعال غير الماضية إلى الماضية ، وبين المجرد والمزيد من : (1تمرين )
 جميع األفعال ، والحروف الزائدة في كل مزيد : 

ه إن لميذ أن يعجل به في أول الليل ليستيقظ مبكرا ، فإنيحتاج اإلنسان بطبيعته إلى النوم ؛ فيجب على الت    
أطال السهر ضعف جسمه وعقله ، ويحسن أال ينام عقب األكل ؛ فإن ذلك يسبب األحالم المخيفة ، ويضر 
المعدة ، أو بعد أن يستذكر دروسه مباشرة ، وإال لم يتمتع براحة النوم ، وينبغي أن يغسل جسمه ويزيل ما 

 ذار ، وأن يغطي جسمه في الشتاء بما يدفئه حتى ال يُقشِعر من البرد . علق به من األق

 ما حروف الزيادة في كل فعل من األفعال اآلتية : : ( 2تمرين )

  ________ :اعشوشب     ________ :تفاخر     ________ :اخضر     :________استقبل

 : ________انتقل      ________ :انحدر

 األفعال المزيدة اآلتية مجردة ، ثم ضع ثالثة أفعال مجردة في جمل مفيدة :  اجعل: ( 3تمرين )

      : ________ضاحك     : ________انصرف     : ________تعلم

 : ________احتفظ      : ________أكرم      : ________اشمأز

 يدة في جمل تامة : اجعل األفعال المجردة اآلتية مزيدة ، ثم ضع ثالثة أفعال مز: ( 4تمرين )

  : شرف    : ________دحرج    : ________سلم    : ________سحب    : ________هدم

___________________________  ___________________________ 

___________________________ 

 ادةألحق بكل فعل من األفعال اآلتية كل ما تعرف أنه يقبله من حروف الزي: ( 5تمرين )

  :صدق     ________ :قضى     : ________طال    : ________فتح      :________رجخ


