


 مت حتميل امللف من

 للوصول األسرع حللول الكتب
حـمـل التبطيق اضـغـط هنـا

� � � � � � � � � � � � �

جتدنا يف جوجل اكتب  ( مدرسيت ) 



 -  -

 

 -  - -  -

 -
 - 

 -  -

 -
 - 



اأع�ضاء جلنة املواءمة 

مت تعديل هذه الطبعة بناء على ما جاء يف تو�سيات جلنة مواءمة كتب اللغة العربية مع ال�سلم التعليمي اجلديد 

ونظام التعليم الثانوي املوحد للعام الدرا�سي 2006/2005 م مبوجب قرار رقم 13252 بتاريخ 2004/12/12
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ع�ضواًموجه فني مبنطقة مبارك الكبريرجـب حـــــــــــــــــ�سن عــلــو�ص7

ع�ضواًموجهة فنية باإدارة التعليم اخلا�صبــــدريـــــة �ســلـطـــان دهــــراب8

ع�ضواًموجه فني مبنطقة حويل جـهــــــاد �ســـــالـم الـحـــجـلـي 9

ع�ضواًموجهة فنية مبنطقة الفروانيةفـــــوزيـة مــحـــمــــــــد الـزامـل 10

ع�ضواًموجهة فنية مبنطقة مبارك الكبري جنــيــبـة  حــــــــاجـي  منـدنـي11

ع�ضواًموجه فني مبنطقة الفروانيةعـــــــدنان بـلـبــل اجلــــــــــابـر 12

ع�ضواًموجه فني مبنطقة مبارك الكبري فــــــــــاروق �سـعــــيــد الــزيــن13

ع�ضواًموجه فني باإدارة التعليم اخلا�ص�ســــبــــــر �سـمـــــــيـر العـنــزي 14

ع�سواً ومقرراًباحثة تربوية باإدارة تطوير املناهجفــــ�ســــة مــــــرزوق املطيــــري 15
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رسوالً - ضالل - مبین

هللا
آیاتھ

الحكمة
الضمیر المتصل 
(كانوا - منھم)

ما / من

م  عل
معرفة باإلضافة

ل معرف بأ
ل ضمیر متص
اسم موصول

واو الجماعة في (كانوا - یلحقوا)



- ١٢ -

الھاء في (یزكیھم - یعلمھم - یؤتیھ)

یسبح: التضعیف - یؤتیھ: الھمزة

بعث - كان - یلحقوا - یتلو

ص یؤتي - یتلو --- ناق
یشاء --- أجوف

یسبح - بعث - یعلم - یلحق --- سالم

الھاء في (بھم - آیاتھ - علیھم)

أدى األمانة
فائدتھ عظیمة

مكرم من هللا
لقراءة القرآن

ھذان ھما القاضیان اللذان حكما بكتاب هللا
ھؤالء ھم القضاة الذین حكموا بكتاب هللا
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اسم
اسم

اسم
لقب
كنیة

كنیة

قارئا القرآن الكریم فائزان

المصلي وراء اإلمام مثاب

متى نتائج مسابقة حفظ القرآن الكریم؟

رة  الملك: بدل أو صفة من لفظ الجاللة (هللا) مجرور بالكس
آیاتھ : مفعول بھ منصوب وعالمة النصب الكسرة والضمیر مضاف إلیھ

الكتاب: مفعول بھ منصوب وعالمة النصب الفتحة 
فضل : خبر مرفوع وعالمة الرفع الضمة

واو  ذو : خبر مرفوع وعالمة الرفع ال
رة  الفضل:  مضاف إلیھ مجزرور وعالمة جره الكس

العظیم: صفة مجرورة وعالمة الجر الكسرة 
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یعزو
تصوغ - لیس

تصوغالتي
اسم الشخصجابر

أحد - أبناء - رقینا - عجز - لغتنا
(نا) في رقینا، (الھاء) في سماتھا

یفعل
تتفعّل
فُعال
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عالت
فعول

تصوغ

یقصد
ش أدھ
استمع
ل تمث

رب استغ
ءل تسا
انفصل

زة الھم
ء الھمزة والتا

ف التاء والتضعی
ء الھمزة والسین والتا

زة التاء والھم
الھمزة والنون

وسم باب المیم

بنو باب الباء
قبل باب القاف
ورث باب الواو
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الحضارة - رقینا - المعنویة - أفانین - النھضة

مفعول بھ منصوب بالفتحة الظاھرة
صفة مجرورة وعالمة جره الكسرة

فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة، والضمیر (نا) في محل جر مضاف إلیھ

معطوف منصوب وعالمة نصبھ الفتحة

یتسم أدب العقاد (بأفانین) عدیدة

ره أحمد: فاعل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة على آخ
رة  معارف : اسم مجرور وعالمة جره الكس

ینابیع: اسم مجرور وعالمة الجر الفتحة 
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م الصیا
ر الفج

ور الشع
الجوع

الھاء في ھيذلك
صفحاتھا
الیاء في 
یشغلني

التاء في 
اعتدت

تسلیة
راءة ق
ل أفض

وسائلي
كتب

رآن ق
رمضان

لحظات السعادة قلیلة 
راء  من اإلنسانیة شعورك بالفق

راء االستمتاع بالھواء النقي تسلیة الفق
تغذیة العقول تكون بالقراءة 

ء  تمر كثیر من اللحظات ھبا
ن  من اإلنسانیة الشعور بمعاناة اآلخری

ن تكون التسلیة مشروعة إذا كانت في حدود الدی
قراءة القرآن راحة للنفوس 
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ھذا ھو العالم الذي یخدم دینھ
زة ھاتان ھما المتفوقتان اللتان استلمتا الجائ

م ھؤالء ھم العلماء الذین یخدمون دینھ
زة ھؤالء ھن المتفوقات الالتي استلمن الجائ

ھذان ھما العالمان اللذان فازا بجائزة نوبل

عبد الرحمن
أبو بكر
األمین 

علي

ــھا
ــھم
ــھن

ــھ
ــھما
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ظرف زمان منصوب وعالمة النصب الفتحة 
رة  مضاف إلیھ مجرور وعالمة جره الكس

مفعول بھ منصوب وعالمة النصب الفتحة المقدرة / الضمیر: مضاف إلیھ في محل جر
ظرف زمان منصوب وعالمة النصب الفتحة 

رة  مضاف إلیھ مجرور وعالمة الجر الفتحة الظاھ
مضاف إلیھ مجرور وعالمة الجر الكسرة / الضمیر : مضاف إلیھ في محل 

جر 
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- ٢٨ -



- ٢٩ -
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السؤال األول:

ن أصبح الطالب مجدی
م بات أبناء الوطن أولي عزة وشم

أضحى المتسابقان متنافسین بروح ریاضیة
أمسك المتسابقاُت مجداٍت

ما زالت القراءة نافذة المثقف على العالم

أخوك طبیٌب ماھٌر
العالمان مثابران على البحث والدراسة

ت الشعراء متنافسون في التعبیر عن حب الكوی
ھذان الطالبان متسابقان على الترتیب األول



- ٣٩ -

ما برح العامل مخلصا في عملھ 
ما انفك الطالب حریصا على مذاكرتھ 

ال یزال المسلم مجاھدا نفسھ 
ل  ال تھمل ما دمت قادرا على العم

ما فتئ العابد ذاكرا ربھ 
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م یكون المسلمون أقویاء في وحدتھ
ل ال یمكن التحوی

یصبح المجد فائزاً
ل ال یمكن التحوی

ما ینفك المعلم داعیاً طالبھ إلى الجد والدراسة
ما یزال المعلم یبحث عن وسائل التقدم البشري

تام
تام

ناقص
تام

ناقص

تام
ناقص

تام

ناقص
وم  لم أك مھمال ذات ی

إن أك ملتزما بمنھج هللا تعالى أنل رضاه

د  ما ربك بظالم للعبی
ما كسول محمد - ما أنتم إال أبطال
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المؤمن: اسم مایزال مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة على آخره
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ً أن یأتي سریعا
یسافرون

یدخل في كل المجاالت
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أن تنتھي
أن ینتصر

أن یزول

أنشأ المھندس یشید المبنى، أنشأ المھندس المبنى
أخذ الطالب یجتھد في دروسھ، أخذ الطالب القلم

جعل الطالب یجتھد في دروسھ، جعل الطالب التفوق غایتھ

اخلوالقت كلمة العرب والمسلمین أن تتوحد
ن عسى الشباب العربي أن یؤدي دوره بإتقا

حرى الود أن یدوم

عسى: فعل ناسخ
م اخلولق: فعل تا

اخلولق: فعل ناسخ
عسى: فعل تام

ث  ھبت : فعل ماضي ناقص مبني على الفتح والتاء للتأنی
الشعوب : اسم (ھبت) مرفوع وعالمة الرفع الضمة 

تطالب : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ الضمة والفاعل مستتر 
تقدیره (ھو) والجملة الفعلیة فى محل نصب خبر ( ھب)

أخذ: فعل ماضي تام مبني على الفتح
المتفوق : فاعل مرفوع بالضمة 

الجائزة مفعول بھ منصوب وعالمة نصبھ الفتحة
اخذ : فعل ماضي ناقص مبني على الفتح 

المتفوق : اسم ( أخذ ) مرفوع وعالمة الرفع الضمة 
یلقي : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعحھ الضمة المقدرة والفاعل 

ضمیر مستتر تقدیره (ھو) والجملة الفعلیة في محل نصب خبر (أخذ) 
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دان  إن الكتابین مفی
ذب لعل أخاك طالب مھ
زون  إن المؤمنین فائ

زات لیت المتسابقات فائ
كأن البنین بسمة الدنیا 

إن المجّدین في ھذه الحیاة محققان أھدافھما بإذن هللا
إن المِجّدیَن في ھذه الحیاة محققون أھدافھم بإذن هللا

راءة لعل القارئین مسترسالن في الق
كأن ذا أخالق سید في قومھ

لیت المتسابقین متنافسون على الترتیب األول
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إنما الخلُق الحسُن محموٌد
ب علمت أنما الصدُق أفضُل - لعلما هللا یقبُل توبة عبده التائ

كأنما المتسابُق ریٌح - انتشر الفساد لكنما الخیر موجوٌد

لكن

لیت

إن

لعل

كأن
ود  إن صاحب الخلق محم
ور  قال محمد : إن العلم ن

قابلت الذي إني أحبھ 
م  وهللا إن األمانة جزاؤھا عظی

یشھد زمیلك إنك متفوق 

سرني أنك متفوق  - علمت أنك سعید - شھدت بأنك وفي

أن

إني

إن

أن

إني
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۲

۱

۳

لعبرةً: اسم إن منصوب وعالمة 
النصب الفتحة

إن : حرف ناسخ 
لغفوٌر: الالم / للتوكید، ( غفور ) خبر إن ( أول ) مرفوع وعالمة الرفع الضمة

رحیٌم: خبر إن (ثان) مرفوع وعالمة الرفع الضمة 

رجالھ : اسم إن ( مؤخر ) منصوب وعالمة نصبھ الفتحة 
والضمیر ( الھاء ) في محل جر مضاف إلیھ 

المؤمنین : صفة منصوبة و عالمة النصب الیاء 

المجاھد : مبتدأ مرفوع وعالمة الرفع الضمة 
سیف : خبر مرفوع وعالمة الرفع الضمة

والسبب دخول (ما) الكافة على (كأن) فكفتھا عن العمل كحرف ناسخ



- ٧٣ -



- ٧٤ -



- ٧٥ -



- ٧٦ -



- ٧٧ -



- ٧٨ -



- ٧٩ -



- ٨٠ -

بخیَل
مجتھدین
متسابقات
مذاكري / 

مذاكرین
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س ال تاجر مسلماً غاش للنا
م ال كذب في اإلسال

ءه ال شریف ناس أصدقا
ال مجد محروم ثمرة جده

ن ال مجّدین راسبا
روه ال محترم نفسھ مك

ت ال مدرساٍت مھمال
ون ال معلمین متوان
ال أدباء أمة جاھلون

دخول حرف الجر على (ال)
ل فصل بینھا وبین اسمھا بفاص

جاء اسمھا معرفة

مھمال : اسم ( ال ) النافیة للجنس (شبیھ بالمضاف) منصوب وعالمة النصب الفتحة 
واجبھ : مفعول بھ ( السم الفاعل ) منصوب وعالمة النصب الفتحة والھاء مضاف إلیھ

مشكور : خبر ( ال ) النافیة للجنس مرفوع وعالمة الرفع الضمة 
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أحب: فعل مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة ( لم یسبقھ ناصب او جازم ) والفاعل 
ضمیر مستتر تقدیره ( أنا )

األخالق : مفعول بھ منصوب وعالمة النصب الفتحة 
الحمیدة : صفة منصوبة وعالمة النصب الفتحة 

س ال : نافیة للجن
سیما : ( سي ) اسم (ال) النافیة للجنس ؛ ( ما ) كافة عن اإلضافة ؛ وخبر ال النافیة 

للجنس محذوف تقدیره ( موجود ) 
أخالقا : تمییز منصوب وعالمة النصب الفتحة 
إسالمیة : صفة منصوبة وعالمة النصب الفتحة 
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لیَدنون الفتیات من الفتیان في مستواھن التعلیمي
الطالب كتّب درسھ 

د   لنقرأنَّ دروسنا باجتھا
سافََرت األم إلى حیث یعیش أبناؤھا 

الطالبات أجْبَن عن األسئلة 
ن  أیتھا األمھات اصبْرَن على أبنائك

ءات المؤمنات یصبِرَن على ما یواجھھن من ابتال
المسلمات یصْمن ابتغاء رضوان هللا 



(یدعو - یرضى - یحفظون - یجود - یجري - یقرآن - تنشدین)
(ادع - ارض - احفظوا - ُجْد - اجر - اقرأا - انشدي )

تفعلن : فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم والنون للتوكید

یدعون : فعل مضارع مبني على السكون التصالھ بنون النسوة ونون النسوة فاعل
فعل أمر مبني على حذف حرف العلة

رأوه : فعل ماض مبني على الضم المقدر على األلف المحذوفة، والفاعل 
واو الجماعة والضمیر الھاء مبني في محل نصب مفعول بھ

قالوا: فعل ماضي مبني على الضم والفاعل واو الجماعة في محل رفع

المفردة المؤنثة : ( ادعي إلى عقیدتك بحكمة ووعي )
جمع المؤنث : ( ادُعوَن إلى عقیدتكن بحكمة ووعي )

جمع المذكر : ( ادعوا إلى عقیدتكم بحكمة ووعي )
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تستفتحوا / إن
تنتھوا / تعودوا

حذف النون

ة  لن یتخلى المؤمن عن دوره الصحیح في الحیا
من الخیر أن یؤدي كل إنسان واجباتھ 

یتعلم المسلم مسائل الفقھ لیدعو إلى اإلسالم عن بینة 
ال یترك المسلم مراجعة حفظ القرآن الكریم فینسى 

یقبل الطالب على القراءة كى یتعلم ویتثقف 

من یتُل القران الكریم ینل ثوابا عظیما 
ر  متى یجر النھر بالماء یعم الخی

را  إن ینھَ المؤمن عن الشر یجز خی
وق  لم یتطلع الكسول إلى التف
وارح  إن یمن القلب تسلم الج
زة فاز المتفوق ولما ینٍل الجائ

وء  لیصْن كل إنسان لسانھ عن الس
ال تستعْن إال با� 
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ر ال تتأخروا عن عمل الخی
ال تقنطي من رحمة هللا

ر ال تفز إال بجوائز الخی
ال تتلوا إال آیات من كتاب هللا

الالم للتوكید ---- ال أثر لھا
الالم لألمر --- جازمة

الالم للتعلیل --- ناصبة
الالم حرف جر --- تجر لالسم الذي بعدھا

د ال ناھیة جازمة لفعل واح
ال نافیة للجنس تعمل عمل إن (تنصب اسمھا 

وترفع خبرھا)
ال نافیة ال عمل لھا
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أال تقبل على الخیر تثْب علیھ 
را اتل القرآن الكریم تؤجْر كثی

الزم الحق تكْن من أھلھ 

یسأل: فعل مضارع مجزوم وعالمة الجزم السكون المتحرك إلى الكسر للتخلص من 
التقاء الساكنین وھو فعل الشرط والفاعل مستتر تقدیره (ھو)

الناس: مفعول بھ منصوب و عالمة النصب الفتحة 
یحرموه : فعل مضارع ( فعل جواب الشرط ) مجزوم وعالمة الجزم حذف النون 
والضمیر (واو الجماعة) في محل رفع فاعل ؛ والضمیر ( الھاء ) في محل نصب 

مفعول بھ
یخیب : فعل مضار مرفوع وعالمة الرفع الضمة الظاھرة، والفاعل ضمیر مستتر 

تقدیره (ھو)، والجملة الفعلیة في محل رفع خبر المبتدأ ( سائل )
تجتھد : فعل مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة الظاھرة والفاعل ضمیر مستتر 

( أنت )
تنل : فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب وعالمة الجزم السكون والفاعل ضمیر 

ت مستتر تقدیره أن
رة  تدعو : فعل مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة الظاھ

تفز: فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب وعالمة الجزم السكون
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ل واجب التذكیر: ألن الفاعل ضمیر رفع متص
واجب التأنیث: ألن الفاعل مؤنث حقیقي التأنیث غیر 

مفصول عن فعلھ بفاصل
ر ترى واجب التذكیر: ألن الفاعل ضمیر مستتر للمذك

أنبتت واجب التأنیث: ألن الفاعل ضمیر مستتر (ھي) یعود 
على مؤنث مجازي

ر جواز التأنیث: ألن الفاعل جمع تكسی
جواز التأنیث: ألن الفاعل جمع تكسیر

واجب التذكیر: ألنھ فصل بین الفعل والفاعل فاصل (إال)
جواز التأنیث: ألنھ فصل بین الفعل والفاعل فاصل غیر (إال)

یدافع الجندي عن وطنھ
یدافع الجندیان عن وطنھما

م یدافع الجنود عن وطنھ
تساعد الممرضات الجرحى

س الفاعل (ربي) تقدم جوازاً ألنھ أمن اللب
المفعول بھ (الظالمین) تقدم وجوباً ألن 

الفاعل معذرتھم بھ ضمیر یعود على 
المفعول بھ

المفعول بھ (الفواحش) تقدم جوازاً ألنھ أمن 
س اللب

تقدم المفعول بھ (الیاء) ألنھ جاء ضمیراً 
متصالُ مع الفعل والفاعل اسم ظاھر 

(ھمومي)
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ل  الذي : اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاع
رة  خیرا: مفعول بھ منصوب وعالمة النصب الفتحة الظاھ

درة  تجري : فعل مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة المق
رة  األنھار : فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضمة الظاھ

 والجملة الفعلیة ( تجري األنھار ) في محل جر صفة ( نعت ) 
ر  لك : الالم / حرف جر، الكاف / ضمیر مبني في محل ج

قصوراً: مفعول بھ منصوب وعالمة النصب الفتحة
أسبل : فعل ماض مبني على الفتح ( فعل الشرط )

فتاه ل فتى) فاعل مرقوع وعالمة الرفع الضمة المقدرة (اسم مقصور) والضمیر (الھاء) 
في محل جر مضاف إلیھ

تشف : فعل مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة الظاھرة ( فعل جواب الشرط) والفاعل 
مستتر تقدیره (ھي)
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رة احتفل احتفاٌل عظیم بذكرى الھج
منح المتفوق ھدیة ثمینة

یُصام رمضاُن
یدعا إلى التكاتف والتعاون

خلق : فعل ماض مبني على الفتح ( مبني للمجھول )
رة  الناس : نائب فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضمة الظاھ

فضلت : الفاء / عاطفة ؛ (ضلت) فعل ماض مبني على الفتح وتاء التأنیث ال محل 
راب  لھا من اإلع

أمة : فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضمة 
یحسبونھم : فعل مضارع مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون وواو الجماعة ضمیر 

مبني في محل رفع فاعل، و ( ھم ) ضمیر مبني في محل نصب مفعول بھ 
ینقلون : فعل مضارع مبني للمجھول مرفوع وعالمة الرفع ثبوت النون وواو 

الجماعة ضمیر مبني في محل رفع نائب فاعل 
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شدا - مبني على الفتح المقدر
تھفو: مضارع مرفوع بالضمة المقدرة

القمر - الضمة الظاھرة
الواو في الفعل (قالوا) - واو الجماعة

ال برحت - اسمھ: ضمیر متصل (التاء) - خبره: منازال

ً كأن اللیالي سیٌر؛ باتت اللیالي سیرا

ً لعل ذاك كوكٌب ؛ لیس ذاك كوكبا
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إن ھذین كوكبان ؛ أمسى ھذان كوكبین

إن بني الكویت أعزةٌ، مازال بنو الكویت أعزةً

المقاتالن بطالن

المدافعون عن وطنھم مستبسلون

أخوك مثابٌر على خدمة وطنھ

أبوك وفٌي لوطنھ

الفعل ( أخذ ) أفاد الشروع - الشاعر : اسم 
( أخذ ) مرفوع وعالمة الرفع الضمة الظاھرة

الفعل ( أخذ ) أفاد استالم الجائزة - الشاعر : 
فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضمة الظاھرة

اخلولق
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عسى
كاد
أخذ

حرى

مجانیھا -- مجنى -- جى -- جني -- مادة (ج ن ي)

أشرقت - اختال - شدا - تھفو - تباھى

در  فعل ماض مبني على الفتح المق
رة   فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضمة الظاھ

خبر مرفوع بالضمة لمبتداً محذوف والتقدیر ( أھي الكویت )
 خبر مرفوع وعالمة الرفع الضمة 

(مجاني ) فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضمة المقدرة والضمیر ( ھا ) في محل جر مضاف إلیھ

الالم / حرف جر ؛ الھوى: اسم مجرور وعالمة الجر الكسرة المقدرة 
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ون تجالس - أداة الجزم: ال الناھیة - عالمة الجزم: السك
تزد - أداة الجزم: لم - عالمة الجزم: السكون

تضیع - سبق بأْن - الفتحة

إنَّ - كاف المخاطب

إْن - أردت - لم تزد

الضمیر المستتر (أنت) مع الفعل (تجالس - تضیع - تؤذي)

من یسم بنفسھ یلق معاملة حسنة من الناس

من یقل الحق ینل احترام اآلخرین

متى تجالسوا العلماء تزدادوا علما
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إنما ینجو من الحادثة بطيء السرعة

إنما ینھى عن مقاطعة المتحدث األدیب 

إنما یفتي في القضایا الشرعیة الفقیھ 

إن تحسْن إلى الناس یحسنوا إلیك

إن تتق هللا تنُج في الدنیا واآلخرة

أقیم في مكة عشرةُ أیام

یستعان بالمكتبِة

یقضى بالعدل

انتفع انتفاٌع عظیٌم

الجافي - جفا - یجفو - مادة (ج ف و)
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ون  فعل مضارع مجزوم ( بعد "ال" الناھیة ) وعالمة الجزم السك
فعل ماض مبني على السكون التصالھ بالتاء المتحركة 

معطوف مجرور وعالمة الجر الكسرة المقدرة ( اسم منقوص )
رة فعل مضارع منصوب بالعطف على تصنع وعالمة النصب الفتحة الظاھ

فعل مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة الظاھرة 
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إن خبره لنا - أن خبره لك - إن خبره الوھاب
كان اسمھ كل خبره كلمة

كان اسمھ الضمیر المتصل (نا) خبره نوفیك (جملة فعلیة خبر)
نوفیك - الرفع - اإلعراب: الضمة المقدرة

تقبل - السكون

الالم حرف جر تجر ما بعدھا

الالم للتوكید ال تؤثر في اإلعراب
الالم للتعلیل تنصب الفعل المضارع بعدھا

الالم لألمر تجزم الفعل المضارع
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( جعل ) بمعنى ( صیر ) فعل ینصب مفعولین

( جعل ) من افعال الشروع --- یرفع المبتدأ وینصب الخبر

اسم ( ال ) : مسلم إعرابھ : مبني على الفتح في محل نصب ( مفرد )

اسم ال : داعیا إعرابھ : اسم ال منصوب وعالمة النصب الفتحة (شبیھ بالمضاف)

اسم (ال) : طالب - إعرابھ : منصوب وعالمة النصب الفتحة (مضاف)

إنما الداعیان مخلصان  

كأنما ذو الدعاء منقطع لعبادة هللا

لعلما الداعون مخلصون
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تمنیت أنما بنو العرب حریصون على عقیدتھم

الخطایا - خطیئة - خطئ - مادة (خ ط ئ) باب الخاء

موئال - مادة (و أ ل) باب الالم

فعل ماض مبني على الفتح والتاء للتأنیث والضمیر ( نا ) في محل نصب مفعول بھ    

(كان ) فعل ماض ناقص مبني على السكون، (نا) مبني في محل رفع 
اسم ( كان )

اسم مجرور وعالمة الجر الكسرة الظاھرة

اسم إن مؤخر منصوب وعالمة النصب الفتحة

صفة مرفوعة وعالمة الرفع الضمة الظاھرة

فاعل مرفوع وعالمة الرفع الضمة المقدرة






