






 كأصاب –جاهداك  –حملت  – قال  – كفر 

 كنتم  –وصينا  –اتينا 

 غضض ا –اقصد  – اصبر  –أمر   – أقم  –اتبع   –صاحبهما  –اشكر 

 انه  

 يحب   –أنبئكم   –يعظه  –يشكر 

 تعملون

 ال الناهية  

 ال ناهية  

 ال ناهية

 السكون 

 السكون 

 حذف حرف العلة

 إن 

 ليس 

 كان 

 الشرك 

 علم 

التاء  

 المتحركة 

 لظلم 

 لك 

 تعملون 

 مفرد 

 شبه الجملة 

 جملة فعلية 



 تك 

 إن 

 إن 

 ضمير مستتر هي  

 ذلك 

 هللا

 مثقال 

 من عزم 

 ال يحب 

 مفرد 

 شبه الجملة 

 جملة فعلية 

 أوتي لقمان الحكمة 

 المسلمون إلى بر الوالديندعي 

 لقمان

 ف ونون زائدتين ألعلم منته ب

 انكر
 صفة على وزن أفعل 

  هللامازال المسلم حريصا على طاعة 

 .هللاص على طاعة  إن المسلم حري 



 مسلمين مقصرين في إقامة الصالة

 األبناءأمهات متهاونات في رعاية  ال

 . إنما محمد متواضع غير مغرور

في  االعتدالليتما المسلمين حريصون على  - . في إنفاقهم االعتدالليتما المسلمون حريصون على 

 . إنفاقهم

 ضمير مبني في محل جر مناف إليه (الكاف   )مة و  ضمة رفعه ال المبتدأ مؤخر مرفوع وع  كم : مرجع

واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل ، والجملة في محل     مة الرفع ثبوت النون ، ال رع مرفوع وع  ضام فعل  تعملون: 

 ) نصب خبر ( كان 

  . ضمير مبني في محل جر مناف إليه  (لكاف )مة الجر الكسرة و الاسم مجرور وع صوت  صوتك :

 . مة الظاهرةضة الرفع الالممرفوع وع (إن)خبر  (صوت  )للتوكيد ،  :الال لصوت 



 خالق  -محصنا   –علم  –مال   –محمودة  –خليقة  –تالق  – اوبة   –كريمة 

 معرف بأل الخالل 

 طرب  معرفة باإلضافة

 هذا ، ذا ، ذاك 

 ضمير متصل  ( حظه  –فاك طاص –ربني  طت – إني  )مائر المتصلة  ضال

 اسم إشارة

 تحسين  

 اتصاله بنون التوكيد الثقيلة 



 تعليه  -تهزني  –تطربني 

 تعليه )مة المقدرة في ضوال (ربني ، تهمني طت )مة الظاهرة في ضال
( . 

 تدخره ، تكتتفه ، يتوج 

 السكون 

 تالق 

 الكسرة المقدرة  

 ذكرى 

 الندى 

 الضمة المقدرة

 المقدرة الكسرة 

 . مزلب مناسب وغير ما يلط عني: اجعل الفعل في الجملة السابقة جوابا ل هللايرضى 

 علمها بخلقها تحصن 

 يحصنان علمهما بخلقهما 

 يحصنون علمهم بخلقهم 

 يحصن علمهن بخلقهن 



 أيها اإلنسان المال بالعلم  

 اإلفعال تفتعل  الفعائل  الفعال 

 حميدة 

 ضرورته في الحياة كبيرة  

 في العقول المفكرة 

 األعراض بالتمسك بالدين 

 مزيد

 مزيد

 مزيد

 مزيد

 مجرد 

 الهمزة ) أطرب ( 

 الهمزة و التاء ) اصطفى ( 

 الهمزة و التاء ) ادخر (  

 الهمزة ) أعلى (  

 ............... 



 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة 

 خبر مرفوع  وعالمة رفعه الضمة الظاهرة 

 مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة 

رب : نائب فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة الظاهرة الهاء ضمير مبني  

 في محل جر مضاف إليه  



 . الخمسة األسماءنه من أل  األلف مة النصب ال اف منصوب وعضمنادى م: أخا



 هارون  

 موسى  

 فرعون 

 علم أعجمي 

 علم أعجمي 

 علم أعجمي 

 بأن داد اقتران خبره يز اوشكت :

 عسى 

 هللا

 ان يتوب

 : يمتنع اقترانه بأن شرع

× 

× 

× 

× 

 فعل ماض  

 علم ) اسم (

 اسم استفهام 

 فعل مضارع 



× 

× 

× 

× 

× 

 اسم إشارة

 اسم     

 ضمير

 اسم موصول 

 اسم  

 . عنهم هللاالداعون إلى الخير يرضى 

 . سبحانه هللاهم المرتجون من  األخيار األبناء

 اإليجابية البناؤون عمال الدين هم البناؤون للروح 

 ) مفرد  ) مبني على الفتح   الاسم 

 أل اسمها جاء معرفة ب ألل عملها طأب ) ال ( مة ضة الرفع الالممبتدأ مرفوع وع

 ل عملها فصل بينها وبين اسمها بفاصل طأب ) ال (مة ضمة الرفع الالمبتدأ مؤخر مرفوع وع



 إن المرشدات إلى الحق محبوبات

 اثنين

 االهلين

 ذا

 تعرض 

 المتعبد الزاهد

 تطبعت وتكلفت أن يظهر من خلقها خالف ما تنطوي عليه

 صفة منصوبة وعالمة النصب الفتحة

 فعل مضارع منصوب وعالمة النصب الفتحة الظاهرة 

 فعل مضارع مرفوع وعالمة الرفع الضمة الظاهرة 

 نضاف إليه مجرور بالياء 



 . ) هم)مة الرفع الواو أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره البدل مرفوع وع : بوأ

 مة النصب الياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالم الخبر صار منصوب وع

 ) الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة )سبب تقدمه  : ضمعه رجل ، كان منهم بي



 الصماء 

 المسلمون مستعدون لمواجهة المشركين

 اإلسالم ولو العقل مستفيدون من تاريخ 

 إلسالم نحن حريصون على قراءة تاريخ ا

 م هدف المسلمين يحققوا الخير لمجتمعهم إن يس

 مررت في حياتي بأوقات عصيبة –أوقاتا سعيدة في القراءة  قضيت

 يعود المسافر إلى وطنه بحاجات ومتعلقات   –إن للحياة حاجات ومتطلبات كثيرة 

 المجتمع في حاجة إلى دعاة و علماء  –مازال علماء اإلسالم دعاة للخير 



  . صليت في مساجَد عديدة

 الكويت د صليت في مساج 

 ء الشاسعةسرت في الصحرا -ء شاسعة صحراالسرت في  

 استيفاء  -استهجان  –الفيافي  –مؤلف 

 العامل المخلص 

 فنون وفوائد 

 محبا لوطنه 





 نوعه الفعل  نوعه الفعل 

 الزم يبكون  الزم جاءوا

 الزم ذهبنا  الزم قالوا 

 متعد تركنا  االزم نستبق 

 متعد سولت متعد أكله

 متعد ادلى  متعد أرسلوا

 متعد شروه  متعد اسروه

 متعد اكرمي  متعد اشتراه

 متعد نتخذه  متعد ينفعنا 

 متعد نعله متعد مكنا

 الزم جاءت  متعد تصفون 

 متعد بلغ متعد يعلمون

 متعد نجزي  متعد اتينا 

 



 األمين 

 بحثه

 المعركة سهلة 

 المتهم بريئا 

 جنة خضراء 

 قوته عظيمة 

 مفيدا 

 اهتماما 



 إعرابه  المفعول الثاني  إعرابه  المفعول االول  معناه  الفعل  

منصوب   اإلنسان  أعطى  منح
 بالفتحة

منصوب   العقل 
 بالفتحة

منصوب   الحياة  التحويل  جعل 
 بالفتحة

منصوب   ميسرة 
 بالفتحة

منصوب   التجارة  اليقين  يرى
 بالفتحة

 منصوب بالياء  طريقين 

منصوب   المؤمنات  اليقين  وجدت 
 بالكسرة 

منصوب   داعبات 
 بالكسرة 

منصوب   رفيقا  منصوب باأللف  ذا  التحويل  جعل 
 بالفتحة

الشك و   يرى
 الرجحان 

منصوب   العلماء 
 بالفتحة

 منصوب بالياء  مختلفين 

 

 رأيت

 وجدت 

 علمت

 حسبت

 خلت 

 منحنا 

المفعول 
 االول

المفعول  إعرابه 
 الثاني 

 إعرابه 

منصوب  الصبر 
 بالفتحة

منصوب  مفتاح
 بالفتحة

منصوب  السماء
 بالفتحة

منصوب  غائمة
 بالفتحة

منصوب  اإليمان
 بالفتحة

منصوب  دواء
 بالفتحة

منصوب  التطور 
 بالفتحة

منصوب  واضحا 
 بالفتحة

منصوب  ذا
 باأللف

منصوب  مشموال 
 بالفتحة

منصوب  الفريق 
 بالفتحة

منصوب  جائزة 
 بالفتحة

 



 جلس الطالب في مكانه 

 .رب في أعماق التاريخض وجدت الثقافة العربية ت

 حسبت العقل العربي في متاهة كبيرة 

 علمت المحسنات خيرات 

 زدهار الأريت صديقي العلم طريقا ل

 ) الفعل متعد )منح الفائقون الوطن مكانة عظيمة .  

الفعل  ) رب الثقافة العربية في أعماق التاريخ. ضت

 ) الزم
 الفعل متعد لواحد )تراثا خالدا .  اإلسالم ترك علماء 

( 
 ) م زالالفعل  ) وتتعاظم .   اإلنسانيةالمعرفة   تتضاعف

 )الفعل متعد لمفعولين) تجد الكويت عمتها في قوة شبابها. 

 أريت صديقي العمل حقا  -أ

 أعلمت المجاهدين الجهاد عزيمة وعمل   -ب

 انبأت الطالب العلم سبيل التقدم   -ج

 اخبرنا القرآن المؤمنين موفين بالعهد  -د

 خبر القرآن المؤمنين الجهاد فريضة على كل مسلم  -هـ



و الضمير ) هم ( مبني في محل  تقاديره أنت    مستترارع مرفوع بالنمة والفاعل ضمير ضفعل م : حسب  :تحسبهم 

 نصب مفعول به أول  

 أيقاظا : مفعول به ثان منصوب بالفتحة  

 وهم : والواو للحال و الضمير في محل رفع مبتدأ  

 رقود : خبر مرفوع بالضمة و الجملة االسمية ) وهم رقود ( في محل نصب حال 

و الضمير ) هم ( مبني في محل  تقاديره أنت    مستترارع مرفوع بالنمة والفاعل ضمير ض فعل م :  سب حتحسبهم : 

 نصب مفعول به أول 

 جميعا : مفعول به ثان منصوب بالفتحة  

 وقلوبهم : الواو للحال و ) قلوب ( مبتدأ مرفوع و الضمير في محل جر مضاف إليه  

 السمية ) وقلوبهم شتى ( في محل نصب حال  شتى : خبر مرفوع بالضمة المقدرة و الجملة ا

 ما : نافية مبنية على السكون ال محل لها من اإلعراب  

 أظن : فعل مضارع متعد لمفعولين مرفوع بالضمة و الفاعل ضمير مستتر تقديره ) أنا (  

 الساعة : مفعول به أول منصوب بالفتحة  

 قائمة : مفعول به ثان منصوب بالفتحة  

 والالم للقسم ، و ) إن ( حرف شرط مبني على السكون ال محل له من اإلعراب    اطفة ، الواو ع  : ولئن

 رددت : فعل الشرط فعل ماضي مبني المجهول مبني على السكون و الضمير ) التاء ( في محل رفع نائب فاعل  

 إلى : حرف جر  

 محل جر مضاف إليه  ربي : رب اسم مجرور بعد إلى و عالمة الجر الكسرة الضمير الياء مبني في 

ألجدن : الالم للتوكيد واقعة في جواب القسم ) أجدن ( فعل مضارع مبني على الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيلة و  

 الفاعل مستتر تقديره ) أنا ( و الجملة واقعة في جواب القسم 

 ولو : حرف شرط غير جازم مبني على السكون ال محل له من اإلعراب  

مضارع متعد لثالثة مفاعيل مبني على الفتح و الفاعل مستتر تقديره هو و الكاف في محل نصب مفعول  أراكهم : فعل 

 به أول وهم في محل نصب مفعول به ثان  

/ لفشلتم : الالم للتأكيد ، و الفعل ماضي مبني على السكون اتصاله بالتاء    كثيرا : مفعول به ثالث منصوب بالفتحة 

 المتحركة 





 إعرابه كامال  المفعول به 

 ضمير مبني في محل نصب مفعول به  الضمير في بنصركم 

 أول  ضمير مبني في محل نصب مفعول به  الضمير في كساه 
ثان منصوب و عالمة نصبه    مفعول به ثوب 

 الفتحة

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة  عيب

مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن   المسافات
 الفتحة

صول مبني على السكون في محل  اسم مو الذي 
 نصب مفعول به 

 ضمير مبني في محل نصب مفعول به  الضمير الكاف في ) ناشدتك ( 

بالفتحة و الضمير ) نا (  مفعول به منصوب  شملنا
 مبني في محل جر مضاف إليه 

 

 المفعول به : اليتيم /  عامل النصب : تقهر  

 المفعول به : السائل / عامل النصب : تنهر  



 بعض  / عامل النصب : دفع  المفعول به :

 المفعول به : والديه /  عامل النصب : شئم

 المفعول به : الضعيف / عامل النصب : يعاون 

 المفعول به : ثالثين / عامل النصب : طوى  

 المفعول به : االصقاع / عامل النصب : طوى 

 العدل و العلم –العدل  –الجهاد في سبيل هللا  –العلم العلم 

 العمال 

 الطالب 

 القضاة 

 المصاب



 المحذوف : الزموا  / حكمه : جائز الحذف  

 المحذوف : احذروا / حكمه : واجب الحذف 

 المحذوف : نخص / حكمه : واجب الحذف 

 نخص / حكمه : واجب الحذف  المحذوف :

 المحذوف : احذر / حكمه : واجب الحذف 

 المحذوف : الفعل ) هنأ ( / حكمه : جائز الحذف  



ما تقدم عليه المفعول   المفعول به
 به

 السبب حكم التقدم 

اتصال الفاعل بضمير  واجب الفاعل  إبراهيم
 المفعول به يعود على 

المفعول به ضمير و   واجب الفاعل  الضمير في ظلمهم
 الفاعل اسم ظاهرة 

 أمن اللبس جائزة  الفعل و الفاعل  انفسهم

 أمن اللبس مع القرنية جائزة  الفاعل  الجائزة 

 امن اللبس جائزة  الفعل و الفاعل  معجزة

 اسم استفهام واجب الفعل و الفاعل  أي 

 كم الخبرية واجب الفعل و الفاعل  كم

 اسم الشرط واجب الفعل و الفاعل  من

 امن اللبس جائزة  الفعل و الفاعل  كعبا 

 









 أخذ : نوعه : مصدر الفعل لبيان النوع  

 أربع خطوات : نوعه : العدد المضاف إلى المصدر 

 قدفا : نوعه : مصدر الفعل لبيان النوع  

 نوعه : مصدر الفعل للتوكيد    سعيا :



 حبا جما  

 تأدية عظيمة أو أداء عظيما 

 صالة الخاشعين 
 إبعادا

 كبيرانعيما 

 نجاحا باهرا : ينجح المتفوق نجاحا باهرا 

 استغفار المؤمن : يستغفر النائب من ذنبه استغفار المؤمن العابد 

 سجدتين : سجدت هلل سجدتين شكرا له  

 إكراما : اكرمت ضيفي إكراما  

 سعادة غامرة : سعد الناجح بنجاحه سعادة غامرة 



 ) مناف إلى المصدر( كل  ) لفظ  )  كل : ق مطلالنائب عن المفعول ال

 النائب عن المفعول المطلق : الضمير الذي يعود على مصدر سابق في قوله ) ال اعذبه ( 

 النائب عن المفعول المطلق : كثيرا : ) صفة المصدر المحذوف (

 النائب عن المفعول المطلق : جزال ) مرادف المصدر ( 

 النائب عن المفعول المطلق : إقرارا  ) مرادف المصدر (

 إقرارا 

 كل لفظ ) كل ( مضاف إلى المصدر (  النائب عن المفعول المطلق :

 كل ) لفظ ) كل ( مضاف إليه  

 النائب عن المفعول المطلق : بعض ) لفظ ) بعض ( مضاف إلى المصدر (

 

 النائب عن المفعول المطلق : كل ) لفظ ) كل ( مضاف إلى المصدر ( 

 



 (            واجب الحذف الن المصدر ناب عن فعله   الفعل ) اعوذ

 قدم                           جائز الحذف الن المصدر مبين للنوع 

 بعد ، سحق               واجب الحذف الن المصدر ناب عن فعله

 ارفق ، ارحم               جائز الحذف الن المصدر مبين للعدد  

 واجب الحذف الن المصدر ناب عن فعله   اصبر                    

 الأقبل المثقف على القراءة إقبا



 ارتقى المجتهد في عمله ارتقاء سريعا 

 موتين نحو التقد طخ طواتخ

 رغبة في رضاه  اإليمان  ك ذل آمنت باهلل

 ال صديقي طوي انتظرت 

 للضيف / سبحان هللا إكراما 

 مبرورا حجا 

 عشقت وطني حبا 

 السكون والنمير التاء مبني في محل رفع فاعل   ىمبني عل ض فعل ما: اعتمدت  

 مير الياء في محل جر مناف إليه ضجار ومجرور والعلى نفسي : 

 الجر الكسرة مة الاف إليه مجرور وعضماالعتماد :  / مة النصب الفتحةاللق منصوب وعط نائب عن المفعول المكل : 

 تصاله بالتاء المتحركة في محل رفع فاعل المبني على السكون  اضالواو عاطفة ، الفعل م  :  ونجحت 

 مة نصبه الفتحة النائب عن المفعول الم لق منصوب وع بعض :  

 مبني على الفتح ضفعل ما  :  أطاب /  مة الجر الكسرة  الاف إليه مجرور وع  ض م النجاح 

مير الكاف مبني في محل نصب اسم  ضحرف ناسخ وال: أنك /   مة نصبه الفتحةالمفعول به منصوب وع  :  النفس  

 فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الفاعل  مت : /   )أن)

 فاعل مرفوع بالضمة المقدرة   البواقي :مفعول مطلق منصوب و عالمة النصب الفتحة / موتا : 

 ح و التاء تاء التأنيث والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول بهفعل ماض مبني على الفتتمنته : 

 اسم معطوف مرفوع بالضمة المقدرة و الجملة الفعلية ) تمنته البواقي ( في محل نصب صفة والخوالي :

فعل ماض مبني على الفتح ) مبني  قيل : بجوابه /  : ظرف مستقبل من الزمان خافض لشرط منصوبإذا 

 للمجهول ( و نائب الفاعل ضمير مستتر 





 احتراما

 طمعا في ثواب هللا تعالى 

 رغبة في رضا هللا تعالى 

 طلبا للصحة

 حرصا على التقدم 

 إقرارا للعدل  



 غضبا                    ابتعدت عن أصدقاء السوء غضبا من تصرفاتهم 

 حرصا                     أتقرب من ربي حرصا على رضاه 

 أصل رحمي مودة لهم         مودة              

 فرحا                    استقبلت اخي باألحضان فرحا بعودته من السفر 

 ادبا                       أنصت إلى البار أدبا و تقديرا لهم   

 في التفوق الأجتهد في دراستي أم

 . تشرع الكويت في تنويع مصادر الدخل حفاظا على الثروة

 على حقوق المرأة منعا للظلم  اإلسالمييحرص الدين 

 يكثر الكويتيون السفر طلبا للمتعة والراحة 

 حهم العلى تربية أبنائها رغبة في ص األسرةتحرص 



 فعل ماض مبني على السكون التصاله بتاء الفاعل و الضمير في محل رفع فاعل    سجدت :

 شكرا : مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة  

 الخير : مفعول به منصوب بالفتحة  

 حبا : مفعول له منصوب بالفتحة  

 في الخير : جار ومجرور  

 ) أنت (   أعف : فعل امر مبني على حذف حرف العلة و الفاعل مستتر تقديره

 عمن : ) عن ( حرف جر ، ) من ( اسم موصول مبني في محل جر 

اساء :  فعل ماض مبني على الفتح و الفاعل مستتر تقديره )هو ( و الجملة الفعلية صلة  

 الموصول ال محل لها من اإلعراب  

 إليك : ) إلى  حرف جر ، و الضمير الكاف مبني في محل جر  

 تحة تكرما : مفعول له منصوب بالف

 

 

 





 بني على الضم   نكرة مقصودة   أي 

 بني على الضم  نكرة مقصودة  أية 

 منصوب بالفتحة المقدرة  مضاف  رب 

 منصوب بالفتحة الظاهرة  مضاف جارتنا 

 مبني على الضم نكرة مقصودة  أي

 منصوب بالفتحة الظاهرة  مضاف حر 

 منصوب بالفتحة الظاهرة  نكرة غير مقصودة  مغترا

 منصوب بالفتحة الظاهرة  مضاف قومنا 

 مبني على الكسر  هؤالء

 منصوب بالفتحة الظاهرة  شبيه بالمضاف محبا 
 



 مبني على الضم  –نكرة مقصودة  –يا أيتها الطبيات أعملن الخير 

 منصوب بالفتحة – مضاف  –يا عبد هللا التزم بأخالق الصالحين 

 منصوب بالكسرة  – مضاف  –أي أمهات المستقبل رعاكم هللا 

 منصوب بااللف   –مضاف  –يا أيا الفضل زادك هللا فضال 

 مبني على الضم  –نكرة مقصودة  –يا مجتهد طريقك ميسر للتفوق  

 منادى منصوب بالفتحة ) نكرة غير مقصودة ( 
 يا طالبا 

 منادى مبني على الواو) نكرة مقصودة  (  يا صابرون 

 أي ربي
 منادى منصوب بالفتحة المقدرة ) مضاف (

 منادى مبني على االلف ) نكرة مقصودة ( 
 يا قاضيان 

 يا فتيات 
 منادى منصوب بالفتحة ) نكرة غير مقصودة ( 



 ارحمنا برحمتي و األرضأرب السماء 

 مخلصا في عمله أجرك على هللايا 

 يا أخا اإلسالم احرص على فرائضك

 أي مربيان ارعيا النشء رعاية حسنة

 يا مجاهدون ناضلوا من أجل وطنكم

  الشمس يا حفيدة الجدود العظماء اعملي حتى تستعيدي مكانك تحت : المفردة المؤنثة 

 يا حفيدي الجدود العظماء اعمال حتى تستعيدا مكانكما تحت الشمس :    المثنى المذكر. 

  . يا حفيدتي الجدود العظماء اعمال حتى تستعيدا مكانكما تحت الشمس :   المثنى المؤنث. 

  يا أحفاد الجدود العظماء اعملوا حتى تستعيدوا مكانكم تحت الشمس:  جمع المذكر.

 يا حفيدات الجدود العظماء اعملن حتى تستعدن مكانكن تحت الشمس  : المؤنث جمع.

 يا مناضل : يا حرف نداء مبني على السكون ال محل لها من اإلعراب ) مناضل ( منادى مبني على الضم نكرة مقصودة 

 أثبت : فعل أمر مبني على السكون و الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت  

 رور و الجملة ) اثبت في نضالك ( استئنافية ال محل لها من اإلعراب  في نضالك : جار ومج

 ) يا ( حرف نداء مبني على السكون ال محل لها من اإلعراب ، ) ايتها ( منادى مبني على الضم )ها ( للتنبيه   يا ايتها :

 المربية : صفة مرفوعة و عالمة الرفع الضمة 

 



 حذف النون والنمير الياء في محل رفع فاعل   ىفعل أمر مبني عل:  لمي  ع

 مفعول به أول منصوب بالفتحة    :   ءشالن

 فعول به ثان منصوب بالفتحة  :  حب م

 اف إليه مجرور بالكسرة  ضم  :  الوطن

 للتنبيه   (ها  )،  الضممنادى مبني على   ا : ) أي ( أيه

 مة ضمة الرفع الالصفة مرفوعة وع  :  المادح

 سم الفاعل منصوب بالفتحة  المفعول به  العباد : 

ارع منصوب بالفتحة المقدرة .وهو مبني للمجهول ونائب  ضللتعليل والفعل م : الالم المعطى

 (  هو   )الفاعل ضمير مستتر تقديره 

 حرف ناسخ   : إن  

  جار ومجرور متعلق بالمحذوف خبر إن مقد في محل رفع هللا : 

 اسم إن مؤخر (الذي  )اسم موصول بمعنى  ما :  .

 جار ومجرور  بأيدي :  

 بالكسرة والجار والمجرور صلة الموصول اف إليه مجرور ضم  : العباد 



 ما حدث من تغير  نوع الضمير المسند إليه  الفعل الصحيح المسند 

 لم يحدث تغيير  واو الجماعة  آمنوا 

 لم يحدث تغيير  واو الجماعة  عملوا

 لم يحدث تغيير  نا الفاعلين  ارسلناك

 لم يحدث تغيير  واو الجماعة  آمنوا 

 لم يحدث تغيير  الجماعة واو  كلوا

 لم يحدث تغيير  نا الفاعلين  رزقناكم

 لم يحدث تغيير  واو الجماعة  اشكروا

 لم يحدث تغيير  واو الجماعة  تعبدون 

 لم يحدث تغيير  واو الجماعة  أعدوا

 لم يحدث تغيير  واو الجماعة  ترهبون 

 لم يحدث تغيير  واو الجماعة  تعدوا

 تغيير لم يحدث   واو الجماعة  ظنوا

 فك اإلدغام التاء المتحركة ) الفاعل (  ظننتم 

 فك اإلدغام نا الفاعلين  صببنا 

 فك اإلدغام نا الفاعلين  شققنا

 لم يحدث تغيير  نا الفاعلين  أنبتنا 

 لم يحدث تغيير  نا الفاعلين  جعلنا

 لم يحدث تغيير  ألف االثنين  اذهبا

 لم يحدث تغيير  واو الجماعة  كذبوا

 لم يحدث تغيير  نا الفاعلين  دمرناهم 

 لم يحدث تغيير  ياء المخاطبة  ارجعي 

 



 عمال الخير و أمرا بالمعروف ومدا أيديهما للمحتاج 

 للمحتاج  وا أيديهما بالمعروف ومدوالخير و أمر واعمل

 للمحتاج  نأيديه دنبالمعروف ومد نالخير و أمر نعمل 

 

حتى تحققي ما  تقصري في إنجازها الة ، وطخ  كعدي لنفسأإذا رغبت في أن تبلغي النجاح ف :المفردة المؤنثة

تحققا ما  وال تقصرا في إنجازها،  خطة لنفسيكماعادا أف النجاح تبلغاإذا رغبتما في أن  : المثنى المذكر ./ تحبين

حتى  إنجازها يف  تقصروا ال، و ألنفسكن خطةعادوا  أإذا رغبتم في أن تبلغوا النجاح ف : جمع المذكر / . تحبان

تقصرن في   الة ، وطنفسكن خ ألعددن أإذا رغبتن في أن تبلغن النجاح ف : جمع المؤنث / . تحققوا ما تحبون

 . حتى تحققن ما تحببن إنجازها

 اخذت الحق صديقا لي   –رددت األمانة إلى صاحبها  –إذا عملت عمال فأده بإخالص 

الطالب يأخذون أمرهم بجد   –العقالء يردون الحق إلى أهله   –المؤمنون يعملون طمعا في نيل محبة هللا 

 و اجتهاد 







 ة الشاملةنهضيقودون وطنهم إلى الرجال الكويت 

 ما حدث من تغيير نوع الضمير المسند إليه الفعل المعتل المسند

حذف حرف العلة ) الياء   واو الجماعة تتقون 
 ( آخره 

حذف حرف العلة ) االلف  التاء المتحركة كنتم
 ( وسطه

حذف حرف  العلة ) الياء   واو الجماعة فأتوا / اتقوا
 قبله( وضم ما 

حذف حرف  العلة )  واو الجماعة ادعوا
 الواو ( وضم ما قبله

حذف حرف  العلة ) الياء   واو الجماعة اتوا
 ( وضم ما قبله

 لم يحدث تغيير  واو الجماعة قالوا 

 

 الفتيات يعدن بالمشاركة في بناء الوطن

 . نساء الكويت يقمن بدورهن في المسيرة الديمقراطية



 . إلى مستوى المسؤولية ومالشباب العربي يرقون الي

 بالخبرات والنصائح  األبناءيثرين عقول  األمهات

 رعاية الشباب مجاالتلدولتان تعاونتا في 

 تتوان في أداء واجبي حتى ترقى إلى ما تصبو إليه  ال عتن بعملي ، وا

 حتى ترقي إلى ما تصبين إليه كتتواني في أداء واجب ال اعتني بعملي و : المفردة المؤنثة 

 تتوانيا في أداء واجبيكما حتى ترقيا إلى ما تصبوان إليه  الاعتنيا بعملكما و  : )بنوعيه)المثنى 

جمع   . نوا في أداء واجبكم حتى ترقوا إلى وا تصبون إليهتتوا ال اعتنوا بعملكم و :جمع المذكر.

 . تتوانين في أداء واجبكن حتى ترقين إلى ما تصبون إليه الاعتنين بعملكن و  : المؤنث



ما حدث فيه من تغيير عن   نوعه  الفعل 
 إسناده

 تغييرلم يحدث فيه  امر صحيح سالم  كفني

 لم يحدث فيه تغيير أمر معتل أجوف  لوذي

 لم يحدث فيه تغيير أمر صحيح سالم  أزجري 

 لم يحدث فيه تغيير ماضي صحيح سالم  جعلوا

 

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة

 مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة

 مفعول مطلق منصوب وعالمة النصب الفتحة

 صفة مجرورة وعالمة جره الكسرة 





: صفرة ) تميل الشمس إلى الصفرة عند  صفر  دوران ) يقوم العداء بالدوران حول الميدان ( / دار : 

 سعال ) أصيب المريض بسعال مستمر (  سعل :  األصيل (  /  

 زئير األسد يثير الرعب في نفوس بقية الحيوانات ( زأر : 

 فعله وزنه مصدر الفعل الثالثي 

 امر  الفعل  االمر 

 مر فعل  مر

 دعا  فعال  دعاء 

 تجارة  
 بيع 
 ذكر 

 فعالة  
 فعل 
 فعل 

 تجر 
 باع 
 ذكر 

 

 اإلبداع

 تقدير 

 مواجهة 

 تقديم 



 سيطرة 

 إيتاء إقامة

 افتدى : افتداء : ) االفتداء و التضحية من رسمات المجاهدين في سبيل هللا ( 

 تفاءل : تفاؤل ) التفاؤل  محبوب و التشاؤم مذموم (

 ) استعن باهلل استعانة المؤمن استعان : تماد ) الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ( /  : تمادى

) يصل الوطن إلى التقدم بجهد : تقدماستعانة ) استعن باهلل استعانة المؤمن المتوسل إليه ( / استعان : 

 استفهام ) أدوات االستفهام كثيرة و عديدة (استفهم : المخلصين / 

 مساواة

 صناعة

 زيادة  تهاديا 

 سهولة
 صعوبة

 تقديرا  احتراما

 صراخا 
 اختالفا 

 ثورانا  تفكيرا  نقاشا 





 ه طريقة صياغت فعله المصدر الميمي 

 على وزن ) مفعل (  أب ماب

على وزن مضارعه مع   دخل / خرج مدخل / مخرج 
إبدال حرف المضارعة 
ميما مضمومة وفتح ما 

 قبل آخره 

على وزن ) مفعل ( مع  رحمة المرحمة 
 زيادة تاء في آخره 

 على وزن ) مفعل (  قدم  مقدمه 

 على وزن ) مفعل (   نام  منام

 

 منتقل ) انتقل الطالب من الصف العاشر إلى الحادي عشر منتقال سهال ( انتقل : 

 : ) موقف ) وقف الغني مع الفقير موقفا مشرفا ( وقف مسعى ) سعيت مسعي حسنا ( / سعى : 

 مفاز ) يفوز المؤمن بجنة ربه مفازا  فاز : مشرب ) شربت الماء مشربا ( / شرب : 

 مكسب   

 مسرة
 مرضاة 

 المسعى

 مطعمك





 استقامة ) استقام المؤمن على الطريق استقامة واحدة ( استقام :  /فرحة ) فرح الطالب بنجاحه فرحة كبيرة ( فرح : 

 انطالقة ) انطلق الصاروخ انطالقة واسعة (انطلق : : إلقاءة ) ألقى العالم خطبته إلقاءة ( / ألقى 

 طريقة صياغته  فعله اسم المرة أو الهيئة 

 على وزن ) فعلة (  نفخ نفخة ) مرة (

 على وزن ) فعلة (  دك دكة ) مرة (

 على وزن ) فعلة (  نظر  نظرة ) مرة ( 

 على وزن ) فعلة (  كبا  كبوة ) مرة ( 

 على وزن ) فعلة (  نبأ  نبوة ) مرة ( 

 على وزن ) فعلة (  سكت سكتة ) مرة (

 على وزن ) مفعلة ( قال  مقالة ) مرة (

 فعلة ( على وزن )   سار  السيرة 

 

  ) وقفة القاضي إلى جانب الحق مشهودة : )وقفة  : وقف

  ) مة تدل على رغبته في التفوقزم المجتهد عزع ) : عزمة عزم 

 (  تكبر التبختر فيها و  المشية المؤمن   )مشية : مشى

 ) ىزنظر الرجل نظرة لها هدف ومغ ) : نظرةنظر





 . مة النصب الفتحة الظاهرةالوف منصوب وعطمعارع  ضفعل م : تسمع

 مة النصب الفتحة المفعول به منصوب وع ال:دو 

  . مةضمة الرفع الالخبر لكن مرفوع وع: غير

  مستتر   ضمير والفاعل.  الضمة  ع الرف ةم الوع مرفوعارع ضفعل م : تتصف 

 الفعلية في محل رفع خبر  ) هي ( تقاديره 

 اسبقية : الحصول على تذكرة طيران بأسبقية الحجز وقت الزحام 

 طائفية : ) ال طائفية في اإلسالم ( 

 محسوبية : ) ينبذ اإلسالم المحسوبية و الرشوة ( 

 فردية : ) يدعو ديننا إلى الجماعية ال الفردية ( 

 

 في اإلسالم (   قوم : قومية : ) ال قومية  

 وطنية : ) وطنية ( :  ) كن ذا وطنية مخلصة في عملك (  

 مادة : ) مادية ( : ) الحياة المعاصرة تطغى عليها المادية (  

 (  : ) من صفات المسلم اإليجابية ال السلبية (  سلب: ) سلبية 







 يا أيها المزمل  : أي : منادى مبني على الضم في محل نصب  

 اسم إن

 اسم إن مؤخر 

 معطوف على منصوب 

 ذا : صفة منصوبة 

 تبدل إليه تبتيال : اصبر على ما يقولون

 اذكر اسم ربك / رتل القرآن ترتيال / اهجرهم هجرا جميال

 اتخذه وكيال 

 ترتيال 

 هجرا / اخذا  



 تبتال 

 ترتبال ، هجرا ، تبتيال  

 رتل ، هجر ، بتل  

 /لقد عصينا الشيطان واتبعنا الحق : عصينا / . لقد عصيت الشيطان واتبعت الحق : عصيت

المؤمنات عصين الشيطان واتبعن  : عصين / . المسلمون عصوا الشيطان واتبعوا الحق : عصوا

المحاضرات يلقين كلمتهن في  : يلقين / . المسلمان عصيا الشيطان واتبعا الحق : عصيا / . الحق

المحاضران يلقيان  / يلقيان /  . في مؤتمر القمةالمحاضرون يلقون كلمتهم  : يلقون / . الحفل

 أنت سوف تلقين محاضرة اليوم  : تلقين /كلمتهما في المؤتمر 

 إنقاض  

 إلقاء  

 ذكر 

 أتخاذ 

 رجف

 فعال  

 إفعال 

 إفعال 

 فعل 

 افتعال  

   فعال

 اسم كان مرفوع وعالمة الرفع الضمة   الجبال : فعل ناسخ مبني على الفتح و التاء للتأنيث  / كانت : 

حسب ما قبلها   الفاء: ه أخذنا: صفة منصوبة بالفتحة / ف مهيال خير كان منصوب وعالمة النصب الفتحة  كثيبا :  -

و مبني في محل رفع فاعل و الضمير ) الهاء (  الفاعلين وه السكون التصاله بالضمير )نا (  على مبني ماض أخذ) فعل )، 

 : صفة منصوبة بالفتحة بيال  : مفعول مطلق منصوب وعالمة النصب الفتحة  / وخذا  مبني في محل نصب مفعول به / أ



 الطاعة 

 التقوى 

 اإليمان

 المسلمين

 المؤمنين

 الطائعين 

 الخذالن فإن من يخذل أخاه يخسر  الخذالن : 

 التدابر فقد نهى الرسول عنه  التدابر : 

 التباغض و الحسد فهما صفتان مذمومتان التباغض : 

 إياك و الظلم فإنه يهلك صاحبه الظلم : 



 ال أصنع الشر بغضا فيه بغضا : 

 اقتدي بالرسول حبا له حبا : 

 أعبد ربي خوفا منه  خوفا : 

 اتبع الحق إيمانا باهلل و طاعة له إيمانا : 

 رضي هللا سبحانه وتعالى عن بيعة األنصار للنبي تحت الشجرة باع : 

 : ال تباغضوا ولو تباغضة واحدةتباغض 

 أشار الحكم بيده إشارة واحدة لبداية المباراة : ِيشير 

 ثالث

 بيع

 ال تحاسدوا ، ال تناجشوا ، ال تباغضوا ، ال تدابروا 

 ال يظلمه ، ال يخذله ، ال يحقره

 اسخ فعل ناسخ أمر مبني على حذف النون و واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع اسم الفعل النكونوا : 

لفظ الجاللة مضاف إليه مجرور بالكسرة  هللا : الظاهرة ألداء النداء المحذوفة  /  منادى منصوب بالفتحةعباد : 

) كل ( مبتدأ مرفوع بالضمة  ) المسلم (  كل مسلم : /  : خبر الفعل الناسخ منصوب بالفتحة إخوانا  /الظاهرة 

 : جار ومجرور  على المسلم /  مضاف إليه مجرور بالكسرة

 : خبر مرفوع بالضمة الظاهرة    حرام



 فعله : مطر   -المطرة  

 راحة ، سكون ، القوة ، حياة ، هم ، النعيم : مصدر ثالثي

 الضمير المتصل في الفعل ) أعده ( : واجب التقديم 

 يتير أرجاءها ، ينقع بها غلته  



 جزى هللا اإليمان عنا خيرا 

 تنزل باألرض / يطفر بها الظامئ / ثقلت الهموم 

 فعال  جزاء 

 إعانة إفالة  -افعلة 

 اهتزاز

 لمعان 

 إنارة 

 افتعال 

 فعالن 

 إفالة  -إفعلة 

 المؤمنات يحبون في جو من السعادة في طاعة هللا –أنت تحبين في راحة و أمان باإليمان 

 اآلباء جزوا أبناءهم المتفوقين خيرا  –المديران جزيا المتفوقين مكافأة  



 وجدت المؤمنين صابرين 

 امنح هللا المسلم إيمان

 ألفيت الليالي مظلمات 

 حسبت النجم المعا

 علمت المؤمن سعيدا بإيمانه 

 صير اإليمان الشقاء سعادة  

 خير الجزاء 

 يا مسلمون

 نقعا 

 بعثا كبيرا 

 لمع البرق لمعة ذات قوة

 سرت في حياتي مسارا حسنا 

 ذاكرت دروسي هذه المذاكرة من أجل التفوق 

 يتمتع بقدر كبير من اإليمانيةالمجتمع االمن 



 

 المدلهمة : المظلمة ) دلهم (  

 يفثا : يكسر غضبه ) فثا ( 

 يفضي : ينتهي ويؤدي إلى ) فضي ( 

 أداة شرط غير جازمة مبنية على السكون  لوال : 

 مبتدأ مرفوع بالضمة و الخبر محذوف وجوبا تقديره ) موجود (  اإليمان : 

التاء للتأنيث ال محل  الالم واقعة في جواب لوال و الفعل ماضي مبني على الفتح و لثقلت : 

 لها من اإلعراب 

 فاعل مرفوع بالضمة  الهموم : 

 اسم موصول مبني في محل رفع صفة  التي : 

فعل مضارع مرفوع بالضمة و الفاعل مستتر تقديره نحن و الضمير ) ها ( مبني  نعالجها : 

 اإلعراب في محل نصب مفعول به و الجملة الفعلية صلة الموصول ال محل لها من 


