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 مقدم ة

 

 الرمحن الرحيم بسم اللّ 

  

 أشرف األنبياء واملرسلني، نبّينا حممد والسالم علىلّل رب العاملني، والصالة  احلمد
 .إىل يوم الدين وعلى آله وصحبه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان

 ،"اللغة العربية لغري الناطقني هبا بعد: فهذا هو اجلزء الثالث من كتاب "دروس أّما
رفها وص شامل لتعليم اللغة العربية بنحوها وهو ليس كتاب حنو فحسب، إن ما هو كتاب

الشرح. ونرى أن  فينبغي أن يعين هبذه اجلوانب كلها عند ومفرداهتا وجوانبها األخرى،
 :اآلتية عند تدريس هذا الكتاب يراعي املعلم األمور

 .الكتاب يف النظر غري من الدرس يف الواردة الرئيسة للمسائل ميهِّّد -1

 يشرحو  شرحها، أن سبق اليت املسائل إىل يشري القراءة أثناء ويف الدرس، يقرأ 2-
 فهمهم من للتأكد ئلةأس الطالب إىل ويوّجه التمهيد، يف إليها يتطرَّق مل اليت الفرعية املسائل

 .املسائل هذه

 .جمموعات من الطالب بتمثيل الدرس يقوم 3-

 .وحيلُّوهنا حتريرياً خارج الفصل الطالب يف حّل مجيع التمارين شفويّاً، يشرتك 4-

 .كتابه أن يوفقنا مجيعاً خلدمة دينه، ولغة نسألك واللّ 

  

  الرسول صلى هللا عليه وسلم مدينة
 الرحيم ف. عبد

 ه  414احملرَّم  غرة
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 الدّرس األول (1)  

 
 

 اإلعراب والبن اء

  )أ( يف األمسِّ اء

  

 إما م عرٌب وإمَّا َمْبيني  االْسم

ۈرگە دەپ ئىككى ت ئىسىم (قاتقانۋە مەبنى ) ئىسىم (تۈرلىنىدىغانمۇئرەب )ئىسىم  . 

 ئايرىلىدۇ.

ر ه بَِّسَببِّ العامِّلِّ  فاملعرب       :حنو ما تَ غَي ََّر آخِّ
ئىىىىىا ىرقى نەر ىنىىىىىى  نەرىكىڭى ئىىىىىامىلنىىىىىى   ىىىىىىىىىىىىەۋەبى بىلەن —مۇئرەب ئىسىىىىىىىىىىىىىم 

 ئۆزگىرىدىغان ئىسىمدىن ئىبارەت. مە ىلەن: 
باش كېلىش(   
 )چۈشۈم كېلىش(  
 )ئىگىلىك كېلىش(  

 

ر ه بسبب العامِّلِّ حنو ماال واملبين  :يتغري آخِّ

 ننننننننەر نننننھەننننن  ئەمى نننننس ننننننننن ئەم ننننن  ننننن ننننن   ننننننننەم ننننن نننننس ننننننننن  نننننننننننننننە  بننننن  ب ننننن ە   —مەبنننننسننننن     ننننننننننننننن ننننن  
  ۆزگەممەيد غە      مد ن   بەم ت. مە   ە : 

 )بەش كې  ش  ومن دا(                  يف حَمَلٍّّ رَفْ عٍّ 
 )چۈشۈم كې  ش  ومن دا(  
 )  گ   ك كې  ش  ومن دا(  

 دېگەنگە  ورشەش. 
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 :واملبينُّ من األمساءِّ  املعرب  

 ئىسىمالر: (قاتقانۋە مەبنى ) (تۈرلىنىدىغانمۇئرەب )

 

 :كلُّها معربٌة ما عدا الفِّئاتِّ اآلتية األمساء    

مەبس     ننننننننننننننن م م رۆ  نند   ند ك ب ھ ەنەنۇە رۈم ۈك بو رنى  ر مد ن بەشننننننننننننننن   من ن 
  ئەمم    مر ھ ب     م مدۇم:

 (الرَّف ع َضمائِّر   هذه)     أنا، ذهبت، قالوا الّضمائر مثل: هو، هم، أنت، أنتم،(1)

 (النَّْصب َضمائر   هذه)                                           أسألك، ضربين رأيته،

 (اجل َرِّ  ضمائر هذه)                                 دفرتها، امسك، عليها، لنا كتابه،

كې  ش   مغە  ورشننەش بەش ك شنن   ك  ە مەشنن م: بر 
...  مغە  ورشنەش چۈشۈم كې  ش  ە مەش  ھ؛    ە مەشن  ھ؛  

  دۇ.  مغە  ورشەش   گ   ك كې  ش  ە مەش  ھ س  كۆم    

 

( مثل: هذا، هذه،أمساء اإلِّشارة،  (2)  .ذلك، أولئك. )"َهذانِّ وهاتانِّ " م ْعَربانِّ
ەەرەم    من  كۆم نننننننننننن   دۇ كۆم نننننننننننن   ش  ە مەشنننننننننننن  ھ؛: بر 

 ەەرەم  ق        ك شننننننننەك    ھ؛ بو  ننننننننە رۈم  س د غە  مر ھ ب
 .     مغە رە  دۇم(

 

 .اليت، الذين، )"اللذان واللتان " معربان( األمساء املوصولة، مثل: الذي، (3)
ەر ە     ننن مدۇمى ەەرەم    من  كۆم ننن   دۇ. ەن  نننب ا  ە مەشننن م: بر 

 ( د ن   بەم ت        ك شەك   رۈم  س د غە      مدۇم.«»    «» ې  ن )
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  .أَْيَن، ما، مىت، كيفَ  أمساء االستفهام، مثل: َمْن، (4)
  ... ەەرەم    من  كۆم    دۇ. وماق  ە مەش  ھ؛: بر  

(5) ،  .أمسِّ  بعض الظروف، مثل: إذا، اآلن، حيث 
ن  ... ەەرەم  ق ب ھ ە     م   ش ەم ب ھ ە     م   ش ەم: بر 

 كۆم    دۇ.

 .، آهِّ  أمساء األفعال، مثل: آمنْي، أ فٍّّ  (6)
  مغە  ورشەش من  كۆم    دۇ. ىېئ  سەم م: بر 

  .َعَشَر، تْسَعَة َعَشَر، الثالَث َعَشرَ  األعداد املركبة، مثل: َأَحدَ  (7)

 :األول من "اثْنا َعَشَر" معرٌب ، حنو اجلزء)  

 .الفصل اثنا َعَشَر طالباً  يدرس يف  

 .اثْ يَنْ َعَشَر طالباً  رأيت  

ثْ يَنْ َعَشَر طالباً  هذا    (الطعام الِّ

  

غ ۇە بو غە  ب ھ  مە  نننننننننننەن م: بر 11د ن 11
 ەەرەم    من  كۆم    دۇ. 

   مغە ن ن ب ھ سۇ  بۆ     رۈم  س د غە   «» ەممەى بر م   ۇ د ن ىەەەت 
 رە  دۇم. مە   ە : 

 )بەش كې  ش ئە    د (
  وەرغرچ   وەريدۇ( 11)  س پ ە  
 )چۈشۈم كې  ش ئە    د (  

  وەرغرچ س  كۆمد  (  11)مە  
 )  گ   ك كې  ش ئە    (  
  وەرغرچ س ن( 11)بر رەمەق  
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 :األْصلِّّيَّة  والَفْرعِّيَّة  اإلِّعراب  َعالمات  

 ئىسىمالردىكى ئەسلى ۋە قوشۇمچە ئىئرابنىڭ بەلگىلىرى

 

َعراب األْصلِّيَّة  يف االسمِّ  عالمات      :اإلِّ
     م مد     ە      ئھابس ن بە گ   ھ؛:

 ر بەش كې  شس ن بە گ   .  .َعالمة  الرَّْفعِّ  وهي : الضَّمَّ ة    

  ر چۈشۈم كې  شس ن بە گ   .  .عالمة  النَّْصبِّ  وهي : الَفْتَح ة    

 ر   گ   ك كې  شس ن بە گ   .  .عالمة  اجلَرِّ  وهي : :الَكْسَرة    

 
 عالماٌت أ ْخرى فَ ْرعِّيٌَّة ، وهناك

 ن ەوشرمۇە   ئھابس    م مد    بەش ە ەوشرمۇە  بە گ  ەم بو رن   ر م بر يەمد  
 بە گ   ھ؛:

 :األنْ َواع اآلتية من األمساء وهي يف
      م مد    ەوشرمۇە   ئھابس ن بە گ   ھ؛ رۆ  ند        م مدا بو  دۇ:

 حنو: خلَق الّل السََّمواتِّ واألرضَ  عالمة  النصب فيه الكسرة :املؤنثِّ السامل مَجْع(1)

ە گ  نننن  نننننننننننننننننننس ن ب- ننننەغ م  ەيە   ق كۆى ۈك    نننن م من ن  ەر ھ س ن ز بەم  وەر غەن   ننننننننننننننننننن
  رن ن ز ھ  ك  وەر رش دۇم. مە   ە : 

 ) ە  ھ  ە مەن من     زېم سس  يەمار  ( 
 دېگەنگە  ورشەش.

 .الفتحة، حنو: اِّْذهْب إىل فِّْرَعْونَ اجلر فيه  عالمة :املَْمنوع من الصَّْرفِّ (2)

رۈم  س شنن  ن چەك ەنگە     نن م من ن  ەر ھ س ن ز ھ  وەر غەن    س ن بە گ  نن   رن ن 
 ز بەم  ك  وەر  ش دۇم. مە   ە : 
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 ) ە  ى ھ ە  سس ن يېس غە بەمغ ن(
 دېگەنگە  ورشەش. 

 

فرعية.  َأخ وك، مَح وك، ف وك، ذ و. ك لُّ العالماتِّ فيها وهي: أَب وك، :األمساء اخلمسة (3
 :وهي

 الرفعِّ ال واو   عالمة   أجاء أبوك؟ :حنو  

 النصب األَلِّف   عالمة   .أعرف أباك :حنو  

 اجلرِّ اليَ اء   عالمة   سيارة أبيك؟ حنو: أين  

بەش       ) (  ئھاب   ۆزگەم ەى  ەر ھ د    ئەمىمر رەڭ  ۆزگ ھ د غە )
 : ر م (د      ئھاب بە گ   ھ مر ەوشرمۇە   ئھاب بە گ   ھ دۇم.     

 دۇم. مە   ە : «» —بەش كې  شس ن بە گ    
 

 )داداڭ كە د مر(
 دېگەنگە  ورشەش.

 ) ە ف(ررم. مە   ە :  «» —چۈشۈم كې  شس ن بە گ    
 )مە  داداڭس  رونريمە (أباك

 دېگەنگە  ورشەش. 
 دۇم. مە   ە : «» —  گ   ك كې  شس ن بە گ    

 (؟)داداڭس ن مەش س    ەەيەمد  
 دېگەنگە  ورشەش. 

 

، األمساء  اخلمس ة  هبذه العالمات إذا كانت ت  ْعَرب   وإال أ ْعرَِّبْت  م ضاَفًة إىل غري ياءِّ امل َتَكلِّّمِّ
  :اأَلْصلِّيَّةِّ، حنو بالعالمات
 يل َأخ
 أخاً  سألت

 أنت كأخٍّ 
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  نننن مغە  نننن د ن بەشنننن ە  «» ەگەم بر بەش    نننن   مررەكە     )ب ھ سۇ  شننننەر  (ن ن 
  زاىەت بو رن كە  نننننننننەى بر بە گ  ەم ب  ە    ئھاب ەوبر  ە   دۇ.  ەممەى بەشنننننننننن ە    نننننننننن م مغە 

   زاىەت ە   سم  ەى  ە    بە گ   ھ؛ ب  ە    ئھاب ەوبر  ە   دۇ. مە   ە : 
 )مېس ن ەېھ سد ش   بەم(                       بەش كې  ش ئە    

 مە  ەېھ سداشس   وم د  (       چۈشۈم كې  ش ئە    
  ە  ەېھ سداش ە  ورشەش(        گ   ك كې  ش ئە    

 دېگەنگە  ورشەش.
 
 :العالمات فيه فرعية. وهي كل :مجع املذكر السامل (4)

ەننوشنننننننننننننننرمننۇە  ننئننھاب  ننننننننننننننننننننننەغنن م  ەم  ننننننننك كننۆىنن ننۈك    ننننننننننننننن ننمنن مد نن نن    ننئننھاب بە ننگ نن  ننھ ننمننر 
 بە گ   ھ دۇم.   ر م رۆ  ند   ۇە:

 دۇم. مە   ە : «» —بەش كې  شس ن بە گ    بر     م مد    
 الرفع ال واو عالمة                         ) وەرر رچ  م ك ھد؛( .امل َدرِّسونَ  دخل

 دۇم. مە   ە :«» —چۈشۈم كې  ش      گ   ك كې  شس ن بە گ    
 النصب الياء عالمة            )مە   وەرر رچ  مد ن  وم د  ( املدرسنيَ سألت 

 اجلر الي اء عالمة             )بر  وەرر رچ  من ن يەر   ( .غرفة املدرسني هذه
 
 :فرعية. وهي كل العالماتِّ فيه  :امل ثَ ّن  (5)

ر م         ننننننك    ننننننننننننننن م مد      ئھاب بە گ   ھ مر ەوشنننننننننننننننرمۇە   ئھاب بە گ   ھ نننننندۇم. 
 : رۆ  ند   ۇە

 دۇم. مە   ە :«»   « » —بەش كې  شس ن بە گ    
 الرفع األَلِّف   عالمة                     )       وەرغرچ  يوەەن كەر  ( .طالِّبانِّ  غاب

 :دۇم. مە   ە «»   « » —بە گ    چۈشۈم كې  ش      گ   ك كې  شس ن 
 النصب الياء   عالمة          )مرد ھ        وەرغرچ س  چەە ھد؛( .املدير طالِّبَ نْيِّ  طلب
 اجلرِّ الي َاء   عالمة              )بر يەرەق        وەرغرچ س ن(  الغرفة لطالِّبَ نْيِّ  هذه
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 :الت َّْق دِّيرِّيُّ  اإلعراب  

  ئىئرابالر تەقدىرىي )پەرەزىي(

. وهذه  أنواع من األمساء، فَ ت  َقدَّر  فيها َتْظَهر  عالمات  اإلِّعراب يف ثالثة ال   العالمات 
، وامل ضاف  إىل ياءِّ  األنواعِّ هي: املَْقصور ،  .امل َتَكلِّّمِّ  واملَْنقوص 

 ۈچ ر ل    ننننننن مدا   ئھابس ن بە گ  ننننننن   ەشنننننننن ەما بو مەيدۇى بە    رەەد ھ ا بو  دۇ. 
 نننن غە «»   نننن      مررەكە   مس ن     نننن  ى مەن ر  )  ر م: مەە ننننرم )

   زاىەت ە   سغە      مد ن   بەم ت. 
الذي آخر ه أَلِّف الزَِّمٌة ، حنو: امل ْسَتْشَفى . الَفىَت.  املَْقص ور : هو االسم  املعرب   (1) 

 .الَعَصا
  ر نغە  ئە ەر ە رۈم  س د غە      مد ن   بەم ت.« » ەر ھ غە  —مەە رم       

 ... دېگەنگە  ورشەش.  مە   ە : 
، حْنو: قتل ت  َقدَّر    الَفىَت األفْ َعى بالَعَصا فيه العالمات  الثَّالث 

 بر ر ل     م مدا  ۈچ    ر ل   ئھابس ن بە گ    ىەم ز ا بو  دۇ. مە   ە : 
 )ي گ ت ي  نس  ئە ە ب  ە   ۆ  ۈمد؛(

 دېگەنگە  ورشەش. 
 :إعراب هذه الكلمات تقول يف

 بر  ۆز ەمن ن   ئھاب دا مرنداق د ي  ز: 
 )م َقدَّرَةٌ  ، عالمة  رَْفعِّهِّ َضمَّةٌ فاعٌل مرفوٌع  : (الفىت
ىننننننننە  ننننننننل بننو ننرنى بننننننننەش كننېنن  شننننننننننننننن ە كە ننگە .  ننرن ننننننننن بننننننننەش كننېنن  شننننننننننننننن ە  —« »

كە گەن    س ن بە گ  ننننننننننننننن  ىەم ز ە   سغە  ى شننننننننننننننن رم )يەن  بر  نننننننننننننننۆز  ەشننننننننننننننن ەما ى شننننننننننننننن  ك 
  وەر م غە  بو   مرى  ې  ن ى ش  ك  وەر د؛ د ن ىەم ز ە   س دۇ(. 

 )م َقدَّرَةٌ  َمْفعوٌل به منصوٌب ، عالمة نصبه فتحةٌ  : (األفعى
رو ننننندۇمغرچ  بو رنى چۈشنننننننننننننننۈم كې  شننننننننننننننن ە كە گە .  رن نننننن چۈشنننننننننننننننۈم  —« »

 كې  ش ە كە گەن    س ن بە گ    ىەم ز ە   سغە  ز بەمدۇم. 
 )جمروٌر ب  )الباء(، عالمة  جره كسرٌة مقدرةٌ  : (العصا

د ن   بننەم ت ز ھ ە   ش ەوشنننننننننننننننرمۇ  ننننننننننننننن   نننننننننننننننە  ب  ننك   گ   ننك «» —« »
كې  شننننننننننن ە كە گە   نننننننننننۆزدۇم.  رن ن   گ   ك كې  شننننننننننن ە كە گەن    س ن بە گ  ننننننننننن  ىەم ز 

 ە   سغە  ز ھدۇم. 
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ق      وص (2)  َلها،  :املَن ْ هو االسم  املع     رب ال     ذي آخ     ر ه ياٌء الزَِّم     ٌة مكسوٌر ما قَ ب ْ
 .، املاضِّي، الوادِّي، املعانالقاضِّي، احملامِّي، الثانِّ  :حنو

 ر نغنننە  « » نننەر ھ غنننە  نننە ننند؛ ز ھ  وەر غرچ   نننننننننننننننركرن رق  —مەن ر     ننننننننننننننن   
ېگەنگە د   نننننن مد ن   بەم ت. مە نننننن  ە : 

  ورشەش.
ْي امل َحامَِّي عن  :فيه الض      َمة والكس      رة، وتظهر فيه الفتحة حنو تقدر س      أل الَقاض      ِّ

 ْ  .اجلَانِّ
 بر ر ل     م مدا ى ش ب  ە  ز ھ ىەم ز ە   س دۇى ز بەم  ەش ەما بو  دۇ. مە   ە : 

 ) ورۇ   ەد وكەر  ن ج سەيەرۇ  روغھ   ق  وم د؛(
 دېگەنگە  ورشەش.

 :الكلماتإعراب هذه  تقول يف
 بر  ۆز ەمن ن   ئھاب دا مرنداق د ي  ز: 

يْ   )م َقدَّرَةٌ  فاعٌل مرفوٌع ، عالمة رفعه ضمةٌ  : (القاضِّ
ىنننننە  نننننل بو رنى بنننننەش كې  شننننننننننننننن ە كە گە .  رن نننننن بننننننەش كې  شننننننننننننننن ە  —« »

 كە گەن    س ن بە گ    ىەم ز ە   سغە  ى ش رم. 
 )ظاهِّرةٌ  نصبه فتحةٌ مفعوٌل به منصوٌب ، عالمة   : (احملامِّيَ 

 رن ننن چۈشنننننننننننننننۈم رو نندۇمغرچ  بو رنى چۈشنننننننننننننننۈم كې  شننننننننننننننن ە كە گە .  —« »
 كې  ش ە كە گەن    س ن بە گ     ەش ەما ز بەمدۇم. 

 ْ  )جمروٌر ب  )عن(، عالمة  جرِّه كسرٌة مقدرةٌ  (اجلانِّ
گ   ك   د ن   بنەم ت ز ھ ە   ش ەوشنننننننننننننننرمۇ  ننننننننننننننن   نننننننننننننننە  ب  نك «» —« »

كې  شننننننننننن ە كە گە   نننننننننننۆزدۇم.  رن ن   گ   ك كې  شننننننننننن ە كە گەن    س ن بە گ  ننننننننننن  ىەم ز 
 ە   سغە  ز ھدۇم.

 (1) قَاضٍّ إىل حم َامٍّ  يكون املنقوص  حمذوَف الياءِّ، حنو: ذهبَ  وقد
    چۈشۈن كې  دۇ. مە   ە : «»بەز د  مەن ر      مس ن 

  ەد وكەرس ن يېس غە بەمد؛() ورۇ  
 دېگەنگە  ورشەش. 

  :إعراب هاتَ نْيِّ الكلمتني تقول يف
                                                             

    مرنداق  ۈچ ر ل ئە ەر ە چۈشۈن كەرمەيدۇ: «»مەن ر      مس ن   )1(
 غە  ورشەش  »ك ھگە ئە ەر ە: « »( بېش غە 1)
 غە  ورشەش. «»( بو  ە: (   زاىەر  ك ب ھ  م د     ېس   نغرچ  )1)
   غە  ورشەش.«»( چۈشۈم كې  ش ە كە  ە: 3)
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 ن ن   ئھاب دا مرنداق د ي  ز:  ۆزبر       
 : )  فاعٌل مرفوٌع ، عالمة رفعه ضمٌة مقدرٌة على الياء املَْحذ وفةِّ. )قاضٍّ
ىە  ل بو رنى بەش كې  شننننننننننن ە كە گە . بەش كې  شننننننننننن ە كە گەن    س ن  —« »

 غە ىەم ز ە   سغە  ى ش رم.«»بە گ    رەش نغە  
 ) .على الياء احملذوفة جمروٌر ب  )إىل(، عالمة جره كسرٌة مقدرةٌ  : (حم َامٍّ 
د ن   بننەم ت ز ھ ە   ش ەوشنننننننننننننننرمۇ  ننننننننننننننن   نننننننننننننننە  ب  ننك   گ   ننك « » —« »

غە  كە گە   ۆزدۇم.  رن ن   گ   ك كې  ش ە كە گەن    س ن بە گ    رەش ن كې  ش ە
 غە ىەم ز ە   سغە  ز ھدۇم. «»

، حنو (3)    زميلِّي :املض اف  إىل ياءِّ املتكلمِّ
ورشنننننننننننننننننەش گە  » ننننننننننننننن غنننە   زاىەت ە   سغنننە     ننننننننننننننن  : بر «»مررەكە   مس نننن 

  ۆز ەمن  كۆم    دۇ. 
، حنو: دعا َجدِّيفيه  تَقدَّر    .أ ْستاذِّي مع ز َمالئِّي العالمات  الثالث 

 بر ر ل     م مدا  ۈچ ر ل   ئھابس ن ئەمم    ىەم ز ە   س دۇ. مە   ە : 

 )بو ام  ە اەداش  ھ   ب  ە   ر  ەز مس  چەە ھد؛(
 دېگەنگە  ورشەش.

 :الكلماتإعراب هذه  تقول يف
 بر  ۆز ەمن ن   ئھاب دا مرنداق د ي  ز: 

 .)فاعل مرفوع، عالمة رفعه ضمة مقدرة. والياء مضاف إليه :(َجدِّ 
ىە  ل بو رنى بەش كې  شنننننننن ە كە گە . بەش كې  شننننننننن ە كە گەن    س ن  —« »

 بە گ    ىەم ز ە   سغە  ى ش رم. 
 .)مقدرة. والياء مضاف إليهمفعول به منصوب، عالمة نصبه فتحة  (أ ستاذِّ 

رو دۇمغرچ  بو رنى چۈشننننننننننننننۈم كې  شنننننننننننننن ە كە گە .  رن ن چۈشننننننننننننننۈم  —« »
 كې  ش ە كە گەن    س ن بە گ    ىەم ز ە   سغە  ز بەمدۇم. 

 ) .والياء مضاف إليه (2) مضاف إليه جمرور، عالمة جره كسرة مقدرة :(ز َمالءِّ 
ننن  ك كې  ش ە -ب  ە    زاىەر  ك ب ھ   ەن      ە  ب  ك   گ ننن« » —« »

ىەم ز ە   سغە   نننننننننننگ   -كە گە   ۆزدۇم.  رن ن   گ   ك كې  ش ە كە گەن    س ن بە ننننننننننن
 ز ھدۇم. 

 
 

                                                             

   (2)ۇەىىبنەھۋري نال ربۇ بىرن ىباشكاش ر بىرنبە  باش ريدۇ 
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ْعَراب األْصليَّةِّ والَفرعيَّةِّ )يف االْسم(  َعالمات  اإلِّ

 ئىئرابنىڭ بەلگىلىرى چەمۋە قوشۇئىسىمالردىكى ئهسلى 

 

 االسم ذو الَعامل ةاحلَالة اإلْعَرابي
عالمات اإلعراب 

 األصلية

 مجع املؤنث
 السَّامل

 مجع املذكر املَثن
 السامل

ممنوع 
 من

 الّصرف

 األمَساء
 اخلمسة

 املرف وع

 الرفع عالمة

  وأخ و ه وإبراهيم َواألقربونَ  والَوالدِّانِّ  َوالبنَ ات   األَبْ نَ اء   َج اء

 الواو الضمة الواو األلف الضمة الضمة

 املنص وب

 َعالمة
 النْصب

 َوَأَخ اه وإبَراهِّيمَ  واألقَربنيَ  والوالَدين َوالبَناتِّ  األبنَ اءَ  رَأيت

 األلف الفتَح ة اليَ اء اليَ اء الكسرةِّ  الفتَحة

 اجمل ر ور

 اجلَ ر َعالمة

َسّلمت 
 على

 َوأخي هِّ  إبراهيم َواألقرب نيَ  الوالدَينِّ  والبنات األبن اءِّ 

 الَياء الفتحة الَياء الياء الكسرة الكسرة
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 التَ ْق دِّيرِّي اإلعَراب  

 تهقدىرى ئىئراب

 

 الَعامل اإلْعَرابية احلَالة

إىل الياء  املضاف
 املتكلم

 املقصور املنقوص

 املرَتضى امل َحامِّيْ  َصدِّيقيْ  َج اء املرف وع

 مقّدرة ضمة مقّدرة ضمة مقّدرة ضمة الرفع عالمة

 املرتضى امل حامِّيَ  صدِّيقيَ  رَأيت املنص وب

 مقّدرة فتحة ظاهَِّرة فتحة م قّدرة فتحة النْصب َعالمة

 املرَتضى امل َحامِّيْ  َصدِّيقيْ  َسّلمت على اجمل ر ور

 مقّدرة كْسرة مقّدرة كْسرة مقّدرة كْسرة اجلَ ر َعالمة

 

 واملقدَّرة األصليَّة، والفرعية، والظاهرة، العالمات

  

، واألقربوَن، وإبراهيم  وأخوه/ وَصديقِّي  املرف وع ، والوالدانِّ امل حامَي  َحضر األبناء  / والبنات 
 .املرتَضى

، والوالَدْين، واألقربِّنَي، وإبراهيَم، :  املنصوب / األبناَء، والبناتِّ  وأخاه / وَصديقَِّي امل حامي َدَعوت 
 .املرَتضى

، والوالَدْين، واألقربِّنَي، :  اجمل رور  وإبراهيَم، وأخيه/ وَصدِّيقي امل حامِّي اتَّصْلت  باألبن اءِّ/ والبناتِّ
 .املرتَضى
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 مت ارين

  

  

 :واملَْبينِّ فيما يأيت َعنّيَ امل ْعَربَ   (1)

مسلمان. مسلمات. أمس. اجلامعة.  .هذا. حامد. مس اجد. هو. أنا. سيارة. الذي .كت اب  
 .آمني .اللتان. َمْن. الّل. أربعة عشر. أربعة .هذان. اآلن

 األصلية يف االسم؟ ما عالمات اإلعراب  (2)

 :الفرعية يف ما عالمات اإلعراب  (3)

 .األمساء اخلمسة (1)  

 .املذكر السامل ومجع (2)  

 واملث ن؟ (3)  

 الصرف؟عالمة اجلر يف املمنوع من  ما (4)  

 عالمة النصب يف مجع املؤنث السامل؟ ما (5)  

أن يكون مرفوعاً يف األوىل، ومنصوباً  مثاالً للمقصور، واجعله يف ثالث مجل على هات (6)  
 .الثانية، وجمروراً يف الثالثة يف

ثالث مجل على أن يكون مرفوعاً يف  مثاالً للمنقوص الثابت الياء وأدخله يف هات (7)  
 .الثالثة ومنصوباً يف الثانية، وجمروراً يف ،األوىل

ثالث مجل على أن يكون مرفوعاً يف  مثاالً للمنقوص احملذوف الياء، وأدخله يف هات (8)  
 .الثالثة ومنصوباً يف الثانية، وجمروراً يف األوىل،

مرفوعاً يف ثالث مجل على أن يكون  مثاالً للمضاف إىل ياء املتكلم، وأدخله يف هات (9)  
 .الثالثة ومنصوباً يف الثانية، وجمروراً يف األول،

 :ما حتته خ ط أعرب (10)  
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 .السماوات واألرض اللّ  خلق (2) .املتقني اللّ  حيب (1)  

 .أبي ك سيارة أين (4) .ف اك افتح (3)  

 .مكة قاضى أعرف (6) .سورتني حفظت (5)  

 .حقيبيت من كتايب صديقي أخذ (8) .املستشفى من اجلرحى خرج (7)  

 .حمام أنا (10) .رياالً  خبَْمَسَة َعَشرَ  اشرتيت هذا (9)  
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 )باش كىلشته كهلگهن ئىسىمالر( األمساءِّ  املَْرفوعات  من

  

  

 .أكب   اللّ  : امل ْبَتَدأ  واخلَبَ ر  (2) و (1)

 .الباب  مفتوحاً  كان  : اِّْسم  كانَ  (3)

 . الّل غفورٌ  إنَّ  : خب  إنَّ  (4)

 .اللَّ   َخَلَقنا : الفاع ل   (5)

 .اإلِّنسان  من طني خ لِّقَ  : نائِّب  الفاعلِّ  (6)

  

دا    بەش كې  شنننن ە كې  د غە  )يەن  جۈم  د   ەر ھ؛ ى شنننن  ك  وەر  د غە (    نننن م م 
ن نننن «( »4ن نننن    نننننننننننننننم  ننننننننننننننن   «( »3رە  م  ( 1(   گە  1 نننە  ە رۈم ۈك بو رنى  ر م: 

 (   ك ل ىە   د ن   بەم ت. 6( ىە  ل  5رە  ھ؛  
 دېمەكى بر م ئەمەەنداق  اە   ە  ەر ھ؛ ى ش  ك ئە ەر ە  وەر  دۇ. 

 

 كىلشته  كهلگهن ئىسىمالر(چۈشۈم)األمس اء املَْنصوبات  من

  

  

 . اللََّ َغف ورٌ  إنَّ  : اس م  إنَّ  (1)

 .الطعام  لذيذاً  كان : خب  كانَ  (2)

 .الدرسَ  فهمت : املفعول  به (3)

 .أيب ليالً . جلس املدرس عِّْنَد املدير سافر : املفعول  فيه (4)

 .من البيت َخْوفاً من احلرّ  ما خرجت : املفعول  ألْجلِّهِّ  (5)

 . وبِّالالً  َسافرت : املفعول  َمَعه   (6)

 .حامد قراءًة َجيِّّدةً  يقرأ : املفعول  امل ْطَلق   (7)
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 .ي َصلِّّي قاعِّداً  َجدِّي : احلَ ال   (8)

ز   (9) ّناً  أنا : التَّْمي ي ْ  .أكب منك سِّ

 .الطالب كلُّهم إال حامداً  حضر : امل سَتثْ َن  (15)

 .اللّ  يا عبدَ  : امل نَ اَدى (11)

  

 

ز بەم  نننك  وەر  ننند غننننە ( دا    چۈشنننننننننننننننۈم كې  شننننننننننننننن ە كې  ننند غننننە  )يەن  جۈم  ننند   ننننەر ھ؛ 
( 3ن ننن رە  ھ؛  «( »1ن ننن    نننننننننننننننم  ننننننننننننننن   «( »1رۈم ۈك بو رنى  ر م:  11   ننننننننننننننن م م 

(  نننننننننننننننە  ب 5(  ومۇ      اە نت رو ندۇمغرچ   ھ؛ )م   شننننننننننننننن  ھ؛(  4(  رو ندۇمغرچ  )
( ئە ەت 8( مەنبەداش رو ندۇمغرچ   7( ئەمھائ  ق رو ندۇمغرچ  ننننننننننننننن   6رو ندۇمغرچ  ننننننننننننننن   
( چننننننننەە ھ  غرچ  11( منر ننننننننننننننن ە نننننننننننننننسننننننننە ە ن  نسنغرچ   11( ىەمەن ەننننننننند مگنۈچن   1رنو نننننننندۇمغنرچن   

 (د ن   بەم ت. )
 دېمەكى بر م ئەمەەنداق  اە   ە  ەر ھ؛ ز بەم  ك ئە ەر ە  وەر  دۇ. 

 

 )ئىگىلىك كىلشته كهلگهن ئىسىمالر(  اجمل رورات

  

  

 .كتاب اللَِّّ  القرآن : املضاف  إلي ه (1)

 .يف الفصلِّ  الطالب : املَْسبوق  حبرفِّ َجرٍّ  (2)

  

 

(   زاىەر  ك 1دا      گ   ك كې  شنننن ە كې  د غە     نننن م م       رۈم ۈك بو رنى  ر م: 
( ك ھگە  (  نننننننە ننننننند غنننننننە ز ھ ە   ش ەوشنننننننننننننننرمۇ  ننننننننننننننن  )1ب ھ  م ننننننند     ېس    غرچ   

     مد ن   بەم ت. 
يرە ھ ندا بنەينە  ە   ۆ  ۆرۈ گە  ئەمەەي ننننننننننننننن     ننننننننننننننن   رۈم  ھ س ن رەى ننننننننننننننن  ر      ر مغە 

 مرنە  ۋ ر  ك مەزمرن م برن ڭد ن كېي س   د م   ھ م زد   ۆز  س دۇى  ە  ھ رە   ە. 
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 (ئەگەشكۈچىلەر)ب-التواب ع

  

  

َله  يف التَّابع   الن َّْعت،  :م ْطَلقاً. وهو على أربعة أنواعإعَرابِّهِّ  هو االسم  امل َشارِّك  ملِّا قَ ب ْ
 .والَبَدل والت َّوْكيد، والَعْطف،

  ئھاب جەئەر ە  ۆز نننند ن    گ ھ       ننننننننننننننن مغننننە شنننننننننننننننەمر ننننننننننننننن ز  —(  ەگەشننننننننننننننن ۈچ  )
  ەگ ش د غە      مد ن   بەم ت. 

( 3( رەك ننننننننت  1(  نننننننننننننننۈىەت  1 ەگەشننننننننننننننن نۈچ ن ەم رنۆت رۈمگە  ننننننننەيھ  غننننننننە  بو رنى  ر م: 
 ( بەد   )  زائ  غرچ (د ن   بەم ت. 4(  )بەغ نغرچ  

دېمەكى بر من ننننننن   ئھاب  ئەمدا     ۆز س ننننننن  ننننننە نننننند نننننند       ننننننننننننننن مس ننننننن   ئھاب  ب  ە  
  ورشەش ئە ەر ە كې  دۇ. 

 :األمثل ة وإليك

 :النع ت (1)

 الطالب  اجلديد ؟ َأَحَضر :املرف وع

 .املدير  الطالَب اجلديدَ  يطلب :املنصوب

 .دفرت الطالبِّ اجلديدِّ  هذا :اجملرور

 :التَ وْكي د (2)

 .هذا املدير  نَ ْفس ه قال يل .حضر الطالب كلُّهم  :املرف وع

 .املديَر نَفسه. كلِّّهم سألت .سألت الطاّلَب كلَّهم :املنصوب

ه سّلمت سّلمت على الطالبِّ ك لِّّهم  :اجمل رور  .على املديرِّ نفِّسِّ

)4 (:العطف (3)
 

 .حامد وصديق ه خرج :املرف وع
  

 املدير  حامداً وصديَقه طلب :املنصوب
  

 ك ت ب  حامدٍّ وصديقِّه؟ أين :اجمل رور
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 :الب دل (4)

؟ أجنح أجنح أخوك هاشم؟  :املرفوع  هذا الطالب 

 .هذا الطالبَ  َأْعرِّف   .َأْعرِّف  أخاك هامشاً   :املنصوب

؟أين غرفة أخيك   :اجمل رور ؟ أين هاشمٍّ  غرفة هذا الطالبِّ

  

 

 

 

 

  

 األفع ال )ب( يف

 
 

 :واملبين من األفعال املعرب

 توغرىسىدا  مۇئرەب پېئىلالر ۋە مەبنى پېئىلالر

 

 .املاضِّي وفِّْعل  األْمرِّ َمْبنِّّيانِّ  الفعل
 غ   ھ؛  ىېئ  س ن  ۆر ە  زامە    غ   ھ؛ )ىېئ ل شەك    ھ؛( ب  ە  بريھۇق ) ەمھ؛( 

 مەبس  ىېئ ل ئې ەب  س دۇ.
 :حنو ）النِّّْسَوةِّ فيكون مبنياً  املضارع  معرٌب )إال إذا اتصلْت به نون   والفعل  

ىېئ  س ن كە گۈ نننننننننننن  زامە   نننننننننننن غ   ھ؛ مر ھ ب ىېئ ل ئې ننننننننننننەب  س دۇ ) ەممەى كە گۈ نننننننننننن  
 ر  س ننننۆ  ؛«»ن  ب  ە  رەك  س ننننن «»زامننننە   ننننننننننننننن غ   ھ؛   ۇ نننند ن  ننننەيننننە   ق ىننننە   س ننننن 

 كە گەن  ھ؛ مر ھ ب ىېئ ل  ەمە ى بە    مەبس  ىېئ  دۇم(. مە   ە :
  

 بەش كې  ش ئە    مرفوع
 كې  ش ئە    چۈشۈم (منصوب 
 جەزم  ك  وەر رش ئە    (جمزوم 
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 :اإلِّعرابِّ األصلية  والفرعية   عالمات  

 مۇئرەب پېئىلالردىكى ئەسلى ۋە قوشۇمچە ئىئرابنىڭ بەلگىلىرى

 

 :اإلِّعراب يف املضارع ثالث، وهي عالمات

 مر ھ ب ك   د غە  زامە  ىېئ   مد     ە      ئھابس ن بە گ   ھ؛: 
 

  ر بەش كې  شس ن بە گ   .  .عالمة الرفع وهي الض مة  

  ر چۈشۈم كې  شس ن بە گ   . .عالمة النصب وهي : الفتح ة  

جەزم  ك  وەر غەن   س ن  ر  .عالمة اجلَْزمِّ  وهي :الّس ك ون    

 بە گ   .

 

 :من الفعل عالمات أخرى فرعية، وهي يف األنواع اآلتية وهناك 

 ىېئ   مد    ەوشرمۇە   ئھابس ن بە گ   ھ؛: رۆ  ند    ەم 
، وعالمة النص           ب واجلزم َحْذف   األفعال اخلمس           ة: عالمة الرفع فيها -1 ث بوت  النونِّ

. حنو  :النونِّ
شىىىىىىىىىىىڭە دە باش كېلى( قوشىىىىىىىىىىىۇلغان بەش  ىىىىىىىىىىىىغىسىىىىىىىىىىىى« »ئا ىرىغا ىېئ  س ن بەش ى ئ ل )

 نى  تۇرۇشىدۇر. مە ىلەن: «»كەلگەنلىكنى  بەلگىسى ئا ىرىدىكى 
 ؟) ر م بەزامغە بەمد مر( 

ن ن «»چۈشنننننننننننننننۈم كې  ش      گ   نك كې  شننننننننننننننن ە كە گەن   س نن بە گ  ننننننننننننننن   ەر ھ د    
 چۈشۈن كې  ش دۇم. مە   ە : 

 )   ەم بېھ شس  رە م   ەم(
 (؟)   مەميەم! مەك ەى ە بەمم د ڭمر



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

21 

 :َحْذف  آخرهِّ، حنو الفعل الناقص: عالمة اجلزم فيه -1
نننننننەە   ىېئ   مدا  ننننننەر ھە  ئەمى س ننننننن چۈشنننننننننننننننۈن كې  شننننننننننننننن   رن ننننننن جەزم  ننننننك ئننننننە ەر ە 

 كە گەن    س ن بە گ   دۇم. مە   ە : 

 :الت َّْق دِّيرِّيُّ  اإلعراب

 توغرىسىدا  تەقدىرىي )پەرەزىي( ئىئرابالرپىئىلالردىكى 
 

  :ت  َق دَّر  
 رەەد ھ ا )ىەم ز ا(   ئھاب م رۆ  ند    ى ئ   مغە رەەد ھ ە   س دۇ.ى ئ   مد    

 
، حنو: مَيشي، َيْدع و. يَ ْنَسى عالمة  الرَّْفعِّ يف الفعلِّ -1  .الناقصِّ

ى ننەە   ىېئ  ندا بنەش كې  شنننننننننننننننس نن بە گ  ننننننننننننننن  ىەم ز ا بو  ندۇ. مە ننننننننننننننن  ە : 
  مغە  ورشەش. 

 
 .املفتوح الَعنْيِّ، حنو: لن أَْنَسى عالمة  النَّْصب يف الفعل الناقص -1
؛ ز بەم  ك  وەر غە  نەە   ىېئ  دا چۈشۈم كې  شس ن بە گ    ىەم ز ا بو  دۇ. «»

 غە  ورشەش.  مە   ە : 
 
، حنو: مل َأح جَّ، فعالمة جزمه  عالمة  اجلَْزمِّ يف الفعلِّ  -3  .سكون م َقدَّرامل َضعَّفِّ
... غنننە ( مرزا ەف ىېئ  ننند    جەزمس نننن بە گ  ننننننننننننننن  ىەم ز ا بو  ننندۇ. مە ننننننننننننننن  ە : 3

بر ى ئ  س نن جەز م  نك  وەر غنەنس ننن بە گ  ننننننننننننننن  رەەنند ھ ە   سغننە   نننننننننننننننركرننند ن   ورشنننننننننننننننەش. 
   بەم ت.
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 مت ارين

 
 

 :املبين فيما يأيت عني املعرب من  (1)

 .َيْكت ْبَ  .يذهب. تَ ْفَهْمَن. خيرجون. تشربنياِّجلس.  دخل،  

 األصلية يف املضارع؟ ما عالمات اإلعراب  (2)

 الفرعية يف األفعال اخلمسة؟ ما عالمات اإلعراب  (3)

 الفرعية يف الفعل الناقص؟ ما عالمة اجلزم  (4)

 الفعل الناقص؟ ما عالمة الرفع يف  (5)

 الناقص املفتوح العني؟الفعل  ما عالمة النصب يف  (6)

 الفعل املضعف؟ ما عالمة اجلزم يف  (7)
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 الدرس الثان (2)

  

 املدرس : أين حامد ؟ 

 اوا تق چىب:بھشمىۇباەدە رە ب؟

 . رأيتە وهو يدخل احلمام . سيأتي بعد قليل إن شاء اهلل   فيصل :

باشىەرنبكىيىنەفەدس بۇىن با باشلالھبخشلىسش بكبكېلىۇ ببلب: بمەنبا نىڭبم نچىغش رپبېن.

 ىۋيتقشنلىقىىنبكۆ رگەنتىمب.كىت

 املدرس : وأين محزة ؟

 اوا تق چىب:بھەمز باەدە رە ب؟ب

 .فيصل : خرج من الفصل وهو حيمل كتبە . أظن أنە رجع إىل املهجع 

بەفەدس  با بسىنىپتىنبكىتشۇلىنرىنبكۆتۈ رگەنبپېىتبچىقىپبكەتىتب. دشتشاقشبب ىا بەنملب:

  ميەنب. باودالاشدتتىمىاىبە 

 معاوية : رأيتە وهو يدخل املستوصف . لعلە مريض . 

اشغىنرپب ابگەبكىنرپبكىتىۋيتقشنلىقىىنبكۆ رگەنتىمب.ىەنبا  ىباشمب التو رريمببم اشۋريەب:ب

 لىشىبم ماىنب.وۇباشلغشن

 املدرس : شفاه اهلل .... مىت رجعتم من مكة يا إخوان ؟

ۇرنباشچشنباېنرنۇيكال ربسىلە ربمەكاىبىنىڭغشبكىپشلىقبۇە رس نب.....اا بەللاوا تق چىب:بي

 اشدتتىڭال رب؟

فيصل : رجعنا مساء أمس . خرجنا من مكة و الشمس تطلع ، و وصلنا طيبة 

 والناس خيرجون من املسجد النبوي بعد صالة الظهر .   الطيبة

بت ق،ىقچۇىزبمەكاىۇرنبكۈنبچىقىۋيتقشنبھشلەتتەببلب:بۇىزبتۈنۈگۈنبكەچباشدتت ق.ەفەدسب
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بم نەۋۋ  رمەەرن بپەدغەمبىنرمىزنىڭبمەسجىۇرۇرنبە بكىيىن بنشمىزرۇرن بپىشىن بكىشىلە ر گە

 چىقىۋيتقشنبھشلىتىۇ بدىتىپبكەلۇ قب.

 املدرس : تقبل اهلل عمرتكم ! 

 ىڭال ر ىبا ۇ لباىلس نب.ھەجب رۈاوا تق چىب:باشلالھبسىلە رنىڭباۆم 

 .   ني ْ الطالب : آم

 يەللبە اشدىڭىز ىباىجشۇەتباىلس ن.اوا غ چىال ر:ببب

 يامعاوية .  املدرس : اقرء احلديث املكتوب على السبورة

 م اشۋريەبەوساىغشبدېزرلغشنبھەەرسىنباوا غىنب.بىاوا تق چىب:باب

 معاوية : ) يقف و يقرأ ( بسم اهلل الرمحن الرحيم . 

ھنىڭبنشھشدىىتبكەپقەتلىكبمىھنربشنباشلالبب(بدۇ اوا بت  ر  ب)ا باو رنىۇرنببم اشۋريەب:ب

 اىسمىبۇىلەنبۇشكالميەنب.

 املدرس : اقرأ وأنت جالس . 

 اوا تق چىب:باولت  ر  باوا غىنب.ب

 معاوية : أريد أن أقرأ وأنا واقف . 

 م باشۋريەب:بمەنباۆ ر بت  ر  باوا كىنبخشالميەنب.بب

 املدرس : كما تشاء .

 ەبۇولس نب.خشلىغشنچسەنباوا تق چىب:بب

معاوية : عن جابر رضي اهلل عنە قال : أتيت النيب ) صلى اهلل عليە وسلم ( وهو 

 يف املسجد فقال : ) صل ركعتني ( . متفق عليە .

ۇ ب:بمەنبتباىلنىىەرنبم نۇيقبەرگەنلىاىب ررۋيدەب( رضيبيەللبعنەب)نبىجشۇبب:ببم اشۋريەب

ب( بوسلم بصلىبيەللبعليە بنىڭباىشىغشپەدغەمبىنرمىز) بكەب ،بببلۇرممەسجىۇەراىبۋياىتتش

بپەدغەمبە رباەلەدھىسسشالمباااىب ر كئەتبنشمشىباوا غىنبەېۇىب.ب
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املدرس : أشرح لكم الدرس اآلن ، فامسعوا ، والتكتبوا شيأ و أنا أشرح . تأتى 

الواو ملعان كثرية ، العطف ، حنو : خرج الزبري و حامد . درسنا اليوم 

، حنو : واهلل مارأيت . و   . ومنها : القسموالفقە . أكلت وشربت   السرية

 واوالقسم من حروف اجلر .

ىڭال رب،با القبسېلباودىمەنبچۈكەنۇۈ رۈ باوا تق چىب:بمەنبھشىرنبسىلە رگەبە  ررسىنبب

ۈنبكۆپلىگەنبمەنشال رباۈچب(يلويو)ۋياىتتشبۇىنبنە رسەبدشىمشڭال رب.بۋيۋبچۈكەنۇۈ رگەن،بمەنب

با ال ربتۆۋ نۇراىچە:كىلىۇ ب،ب

بۇشغالشباۈچۈنبكىلىۇ ،بمەسىلەنب:

بھشمىۇبۇىلەنبى ۇەدنبچىقىتب.ب.بببخنجبيلزۇريبوبحشمۇب

بۇىزبۇۈگۈنبتش ررخبۇىلەنبپىقھىىنباوا ە قب.بببببويلفقە.ببە رسنشبيليومبيلسريةب

ببمەنبدىۇرمبۋ باىچتىمب.ببببأكلتبوكنۇت.

بمەنىسىباەسەمب بۇىن بببببۇ  را نىڭبدەنە ب: بمش رأدت.مەسىلەن باەساشلال ويەلل بۇىلەن ەمبھ

 .اوك مچىال رنىڭباشتش ررۇرنۇ  راەسەمنىڭبۋيۋسىبىرنباوا تق چىبببمىۇرمب. ركۆ

ومنها : احلال ، حنو : أتيت النيب ) صلى اهلل عليە وسلم ( وهو يف املسجد ، أي 

حال كونە يف املسجد . رأيت احلسن وهو خيرج من املقصف ، أي حال خروجە 

 احلال :منە . وإليكم أمثلة أخرى لواو 

( التأكل وأنت 3( دخلت املسجد واإلمام يركع . )2( مات أبي وأنا صغري . )1)

 شبعان .

بأتيتبيلنيبب)بصلىبيەللبعليەبوسلمب(:بمەسىلەنب:ببىسىۇ  رمەنۇىنبدەنەبۋيۋبنىڭبببھشلب

بىشىغشنىڭبامەنبپەدغەمبە رباەلەدھىسسشالم-وھوبيفبيملسجۇب،بأيبحشلبكونەبيفبيملسجۇب

بچش بدە ىمەسجىۇەراى ب، بكەلۇرم باەلەدھىسسشالمنىڭبغۇي بىاىتمەسجىۇببپەدغەمبە ر

ببھشلىتىۇ كەلۇرمب.
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بمەنبھەسەنىنبە كشنۇرنب- رأدتبيحلسنبوھوبخينجبمنبيملقصفب،بأيبحشلبخنوجەبمنەبب

  ە كشنۇرنبچىقىۋيتقشنبھشلىتىۇ بكۆ رە مب.بچىقىۋيتقشنلىقىىنبكۆ رە مب،بدە ى

ب:ببا القبسىلىڭال رغشبھشلنىڭبۋوبسىنىڭبۇشكقشبمىسشللىنر

بمەنبكىچىكبۋيختىمۇيبەيەيمباۈلۈ بكەتىتب.-مشتبأۇيبوأنشبصغريب(ب1)

اىمشمب ر ك باىلغشنبھشلەتتەبمەسجىۇكەبببمەن-ەخلتبيملسجۇبويإلمشمبدنكعب(ب2)ب

بكىنەرمب.

ب.ببدىمەبۇىننە رسەبڭبتوقبت  ر  و رس ا سىنىڭبا-التأكلبوأنتبكبعشنب(ب3)ب

ب

 لواو العطف يا أيوب .لعلكم فهمتم . هات اآلن مثاال 

ۇەلاىمبچۈكەنۇرڭال رغ بە ميەنب.باەدي ببھشىرنبۇشغالشبۋوسىباۈچۈنبۇىنبمىسشلبب

 كەلتۈ رگىنب.

 أيوب : ذهيت إىل السوق و اشرتيت أشياء .

 اەدي بب:بمەنبۇشىي رغشبۇېنرپبنە رسەبكىن كلە ربسېتىۋيلۇرمب.بب

 املدرس : أحسنت . هات مثاال لواو القسم يا معاوية .

.بھەيبم اشۋريەباەسەمنىڭبۋوسىباۈچۈنبۇىنبمىسشلباىلۇرڭدشخشىب تق چىب:باوابب

  كەلتۈ رب.

 معاوية : واهلل ما غبت قط .

 م اشۋريەب:باشلالھبۇىلەنباەسەماىبمەنبپەاەتبدواش بكەمتىۇرمب.ب

 املدرس : أحسنت . هات مثاال لواو احلال يا فيصل .

ب:ب بفەدسباىلۇرڭبدشخشىبباواوتق چى بە. بھشلنىڭ بمىسشلبل بۇىن باۈچۈن ۋوسى

 كەلتۈ رگىنب.

 فيصل : دخلت املسجد واإلمام خيطب . 
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 لب:بمەنبمەسجىۇكەباىمشمبخ تبەباوا ۋيتقشنبھشلىتىۇ بكىنەرمب.ەفەدسب

 املدرس : أحسنت . هات مثاال آخر يا يونس .

 مىسشلبكەلتۈ رگىنب.بد ن سبۇشكقشبىااىلۇرڭ.بباوا تق چىب:بدشخشى 

 كبري . يونس : طلبت العلم وأنا 

 .باىلىمبتەلە باىلۇرمھشلىتىمۇ باشلغشنببدشكىنىپمەنبببد ن سب:ب

 املدرس : أحسنت . يا عبيداهلل ، اذكر اية فيها واو للحال . 

.بھەيباۈۇەدۇ لالھب،بسەنبھشلەتنىڭبۋوسىبۇولغشنبۇىنباىلۇرڭبدشخشىباوا تق چى:ب

 اشدەتىنبسۆىلە بۇشقب.

الرجيم . بسم اهلل الرمحن الرحيم . ] ان الذين عبيداهلل : أعوذ باهلل من الشيطان 

:   كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني [ . البقر

161 ] 

اۈۇەدۇ لالھب:باشلالنىڭب ر مھىتىۇرنباوغالنغشنبكەدتشنۇرنباشلالھبۇىلەنبپشنشھبتىلەميەنب.بب 

ب باشلالھنىڭ بمىھنربشن بكەپقەتلىك ب.نشھشدىىت بۇشكالميەن بۇىلەن باشلالھنىڭببباىسمى [

 رنىڭبۋ بەمشالاىاىلبب،ۆلگەنلە رگەباشلالھنىڭۋ بكشپىنبھشلەتتەبابىنباىناش رباىلغشنباشدەتلىنر

  .اشدەت-161پۈتاۈلباىنسشنال رنىڭبلەنىىتبۇولس نب.[بۇەاە رس  ررسىب

 املدرس : أين واو احلال يف هذه اآلية ؟ 

 وسىباەدە رە ب؟باوا تق چىب:بۇ باشدەتتىاىبھشلنىڭبۋ

 عبيداهلل : يف قولە تعاىل : ] وهم كفار [ .

 اشلالھنىڭب]بوھمبكفش رب[بەرگەنبسۆىرۇ ب.ھشلنىڭبۋوسىباۈۇەدۇ لالھب:بب

 املدرس : أحسنت ....... بقي ثالث دقائَق . فهل من سؤال ؟ 

 س اشلبۇش رم ب؟ب.....باۈچبمىن تباشلۇى.اىلۇرڭبدشخشىاوا تق چىب:بب
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) احلرم (يف قولە تعاىل : ] يا أيها الذين آمنوا   سؤال . ما معىن معاوية : نعم لدي

 [. 59التقتلوا الصيد وأنتم حرم [ ؟ ] املائدة [ 

]بدشبأدھشبيلذدنبآمنويبالتقتلويبيلصيۇبوأنتمبحنمب[بم اشۋريەب:بھەاەبمىنىڭبس اشلىمبۇش رب.ب 

  نىڭبمەنشسىبنىمەب؟اشلالھنىڭبم ن باشدىتىۇراىب)بيحلنمب(بەرگەنبب[ب59]بيملشاۇةب[ب

 املدرس : معناها ) حمرمون (. مفردها ) حرام ( : أي ) حمرم ( .

حنيمب(ب:بب).با نىڭبۇىنلىاىبب(اىھنيمبۇشغلىغ چىال ربب)اوا تق چىب:با نىڭبمەنشسىبب

 .اىھنيمبۇشغلىغ چىدە ىب)بحمنمب(ب

 معاوية : جزاك اهلل خريا

 .بۇە رس نبدشخشىبم كشپشتبگەم اشۋريەب:باشلالھبسىز

ب () يرن اجلرس ، وخيرج املدرس وهو يقول : السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتە 

ىنىچەبەرگببيلسالمبعليامبو رمحةبيەللبوۇنكشتەببا ڭغ  ريقبجىنرڭالدۇ ب،باوا تق چى:ب

 كىتىۇ ب.قىپبچى
 

 

 

 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:

  سى توغرىسىدا«و»مەزمۇن: ھالنىڭ  -1
ئە س  ئە    گ  ننننننننننن گە بەغ يد غە  ەوشننننننننننننرمۇە بو رنى « »ەوشنننننننننننرمۇ  ننننننننننن  بو غە  ئە  

 رن نننن  نننە ننند ننندا ب ھ ىېئ    ق جۈم ەى  نننەمە  ننننننننننننننن ننندا ب ھ    ننننننننننننننن م  ق جۈم ە كې  ننندۇ     ر  نننە ننند غنننە 
 ك ھگە  جۈم ە  ومۇ  جەئەر  ن ز بەم  ك  وەر  دۇ. مە   ە : 

 ە  د  ()مە  ك ۇ ك ررمۇن ئەج  
 ) ەم ك ش   رر  غە  ئە ەر ە  ۆ د؛( 

 دېگەنگە  ورشەش. 



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

29 

 توغرىسىدا  پېئىلناممەزمۇن:  -2
 ىېئ  س ننننن مەن  ننننننننننننننن س   رە رم نننند غننننە ى  ې  ن ىېئ  س ننننن بە گ   ھ س  ەوبر  —ىېئ  سننننەم 

 (د ن   بەم ت. ە  مەيد غە   ۆز )
)ررت( دېگە  بريھۇق ىېئ  س ننن مەن  ننننننننننننننن س  ب  نند م ن « » —« »مە ننننننننننننننن  ە : 

 كە گە  ىېئ  سەمدۇم: 
 )بر ك  ەبس   وەر( 

م يە ەرۇ   ېي  دۇ: رۆ  ند  رە  م ەم  ەڭ ڭ م
دېننگە  بننريننھۇق ىننېننئ نن ننس ننننننننن مەن  ننننننننننننننن ننسنن   ننرەنن ننرمۇن كە ننگە  « » —« »

 ىېئ  سەمدۇم: 
 )    ە  ھ! دۇ ەي مس    جەبەت ە  غ ن( 

بەزى ئۆتكەن زامان پېئىللىرىنىڭ كەلگۈسى زامان مەنىسىدە تەرجىمە  مەزمۇن: -3
  قىلىنىدىغانلىقى توغرىسىدا

) ە  ھ  رن ڭغە شننننننن پەئ  ق بەم نننننننر ( دېگە  جۈم ە  رچھايدۇ. بر « »رې   ننننننن  ە 
 د  كە گۈ   زامە  ىېئ    مەن  دۇ ە جۈم  د ن   بەم ت. بر جۈم  د   ۆر ە  زامە  ىېئ    

ننننننننننننش غە  ئەمەەنداق دۇ ە جۈم ە كە گۈ   زامە  - ورنننننننننننن رەمج مە ە   س دۇ. شرنداە ى شرن ڭغە
 ى و  نننر ب ماز؛  رن ڭد ن  ە  ھ  ) رضيييبيەللبعنە( ننن  ە :مەمەن  ننن د  رەمج مە ە   س دۇ. 

  ڭغە م ئ   ە   ر  د گەنگە  ورشەش رن  ە  ھ) رمحەبيەللب(
 

 توغرىسىدا « مِّنْ »بولۇپ كەلگەن  زىيادەمەزمۇن:  -4
»دېگە  جۈم ە  رچھايدۇ. برن ن  ە ننننننننن   ننننننننن  « »رې   ننننننننن  ە 

ن ن  «»ز يەد   ننننننۆز بو رنى   گ س ن  ە د غە ك ھگە .  —« » رن ڭد     دۇم.«
 ز يەد  بو رن ك ھ شس ن شەمر  ھ؛ رۆ  ند   ۇە:

َنْفٌي)ۇول كيييسيييىزاىلىمباوكييي مچىسيييى(ب،بأوبشٌَْيب)چەكلەشبەرنبۇ  ر نبب«بِمْن» -1
باوك مچىسى(،بأوب"َھْل''بەرگەنبسو ريقباوك مچىسىبكىلىشىبكىن ك.

 ك ي ن كە گە          س    ز       بو  ش  ك ھ ك.د ن «» -1
  رن ن بەش ە ئۆكۈم  ھ س   ە  ھ رە   ە  ە د م زدا  وەريم ز.  
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 توغرىسىدا  «»مەنىسىدە كەلگەن  «عِّْندَ »مەزمۇن:  -5
شنننننننننننننن   ومۇ  م   « »دېگە  جۈم ە  رچھايدۇ.  رن ڭد    « »رې   نننننننننننننن  ە 

(غننە ؛ ك شننننننننننننننن   ننك  ننە مننەش )« ە ف»ن ننن «»مەن  ننننننننننننننن نند  كە گە . « »بو رنى 
 ؛  ە مەش ەند ك: « ە ف»ن ن «»   « »غە  ە م ش دۇ. رردد؛ «»ەوشر غە  چەغدا 

 

 

 
 

 مت ارين  

 
 

 :اآلتي ة أجب عن األسئلة  1-

 حامدا؟-رأى فيصل أين (1)  

 ذهب محزة؟ أين (2)  

 املنورة؟ خرج الطالب من مكة، ومىت وصلوا املدينة مىت (3)  

 الذي قرأ احلديث؟ من (4)  

 الدرس؟ وما مفردها؟ معن "احل ر م " يف اآلية الواردة يف ما (5)  

 :اآلتية ل  )واو احلال( تأمل األمثلة  2-

 . َحَجْجت  وأنا صغريٌ  (1)  

 .املسجَد والناس  خيرجون منه دخلت (2)  

 . الرجل وهو نائمٌ  مات (3)  

، ومات وأنا عاش (4)    . صغريٌ  َجدِّي أكثَر من مِّاَئةِّ عامٍّ

 . العلم وأنا م تَ َزوِّجٌ  طلبت (5)  

 .الشارعتقرأ الصحيفة وأنت متشي يف  ال (6)  
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 [ .43/النساء{ ]  س كاَرى وأنتم الصَّالةَ  تَ ْقَربوا ال: } تعاىل قال( 7)  

 العطف( مِّن )واو احلال( يف اجلمل اآلتية . ضع خطّاً واحداً حتت واو العطف، َميِّّْز )واو  3-
 .وخّطني حتت واو احلال

 .املدرس من الفصل، وذهب إىل مكتب املدير خرج (1)  

 .على املدير وهو يكتب دخلت (2)  

 .يشرح الدرس حامد وم َعاوِّيَة واحلسن الفصل واملدرس دخل (3)  

 .اللغتني اإلِّنكليزية والفرنسية أعرف (4)  

 .الولد وهو يبكي، ورجع وهو يضحك جاءن (5)  

 .إمساعيل املسجد واإلمام يقرأ الفاحتة دخل (6)  

 : اجلملة اآلتيةمما ورد يف  عنيِّّ نوع كل واوٍّ  4 -

 .السنَة املاضيةَ  ما غبت يوما وأنا صحيح ال هذه السنَة وال واللّ   

 :يأيت جبملة حالية مناسبة )و + مجلة امسية( أكمل كل مجلة مما  5-

 املسجد دخلت (1)  

 الطَّائرة مطار جدة وصلتِّ  (2)  

 حججت (3)  

 املدرس رأيت (4)  

 َعمِّّي مات (5)  

 من املدينة خرجت (6)  

 الرياضَ  وصلت (7)  

 :يأيت مجلة حالية جلملة من إنشائك اجعل كل مجلة مما  6-

 .متشي يف الشارع أنت ( .......................................1)  

 أنا طفل ( .....................................2)  
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 .يكتب الدرس على الّسبورة املدرس .(3) ....................................................................................

  
 املََطر  ينزِّل .(4) ....................................................................................

  
 .تَ ْغر ب   الشمس .(5) ....................................................................................

  
 .ي قِّيم   ال َمؤذِّّن   .(6) ....................................................................................

  
 .صغري أنا .(7) ....................................................................................

كل طالب أن يقرأ الدرس وهو جالس/ وهو واقف للتأكد من فهمه  يطلب املدرس إىل  7-
 .للجملة

، ويَ تَّضِّح  الَفْرق    8- َى واإلْشفاق   :بينهما من املثالنيِّ اآلتيني تفيد "َلَعلَّ " التَ َرجِّّ

 .، أي أرجو أن يكون خبريخبري لعّله (1)  
 (الرتَّجيِّّ  هذا)  

 .، أي َأْخشَى أن يكون مريضاً مريض لعّله (2)  
 (اإلْشفاق   هذا)  

 :تفيد )لعّل( يف اجلمل اآلتية ماذا  

 لعلََّك راسبٌ  (2) . ناجحٌ  لعّلك (1)  

 .صعب لعلى االمتحان (4) .االمتحان سهل لعل (3)  

 .عامْي هذا يف َحجةِّ الوداعِّ : لعلي ال أحجُّ بعد قال صلى هللا عليه وسلم (3)  

. واْسم  الفِّْعلِّ كلمة َتدلُّ على ما يدل إلَْيك ْم أمثلةً "  9- عليه  أ ْخرى " هنا "إليكم " اسم  فْعلٍّ
 .الفعل غري أهنا ال تَ ْقَبل عالَمَته  

 : معناه " خْذ ". تقولإليك "  "و  

 .إليكِّ املالعِّقَ  يا أخيت ، (2)  .الكتابَ  إليَك هذا (1)  

 .امل ذِّيع  : إليكم َنْشَرَة األْخبارِّ  يقول (3)  

بْ  " آمِّنْي " اسم  فعل مبعن" وكذلك    ." اِّْسَتجِّ

 .وَأصدِّقَاء   )َأْفعِّالء(، حنو: َأْغنِّياء ،على وزن  من الصرف ألنَّ أصلها )َأْشيئاء ( َأْشياء " ممنوعٌ "  10-
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  (3)هذا د عاٌء . والفعل املاضي هنا م ْستَ ْقَبٌل يف املعن  ."َشَفاه اللّ "  11-
 

 .ي فِّيد  الدُّعاءَ  مثاالً آخر من الدرس للفعل املاضي الذي هات  

؟ ". َأْصل  هذه اجلملة "َهْل مِّْن س َؤالٍّ  َهْل مِّنْ "  12- الزائدة ، ومن  " عِّْنَدَك؟ ". هذه "مِّنْ س ؤالٍّ
ا  : ش روط د خوِلِّ

 ." اْستِّْفهاٌم ب "َهلْ  َيْسبَقها نَ ْفٌي ، أو نَ ْهٌي ، أو أنْ  (1)  

 .يكَوَن جمرور ها َنكِّرةً  أنْ  (2)  

 : اليت بني القوسني مج َالً على غَِّرارِّهِّ مستعمالً لكلمات َكوِّنْ   

؟َهْل مِّْن  :املثال    س َؤالٍّ
 (س ؤال)  

  
 ؟ (1) ....................................................................... 

 (َخبَ ر)  

 ؟.2) ....................................................................   
 (جدي د) 

 ؟......................................................................      (3)
 (َم زِّيد) 

ت  ْقَلب   َلَدى" َظْرف  مكانٍّ مبعن "عنَد". وت  ْقَلب  أَلِّف ه  ياًء مع الضمري كما" ." َلَديَّ سؤالٌ "  13-
 .أَلِّف  "إىل" و"على"، فتقول: َلَدْيهِّ، َلَدْيَك، لديَّ 

 :األمثل ة وإليك  

 .َلَدْيكَ  ماذا (2)  .الب ابِّ  وجدت ه َلَدى (1)  

 . [22/املؤمنون{ ]  باحَلقِّّ  يَ ْنطِّق   كتابٌ  وَلَديْ َنا( } أ: )التنزيل ويف (3)  

ْزبٍّ  ك لُّ ( }ب)                      [ .32/الروم{ ] َفرِّح ونَ  َلَدْيهِّمْ  مبا حِّ

دُّ "املريض  14-  ؟" ما ضِّ

َي األفعالِّ اآلتيةهات   15-  : ماضِّ

                                                             

َفى الفعل  املاضي الذي ي فيد  الدعاء ب  "ال" حنو. "ال فضَّ اللَّ    )3(  فَاكَ  ي  ن ْ
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، حَيْمِّل ،   ، يَ ْغر ب  ، يَ ْنطِّق   َيْطل ع ، خَيْط ب   .يَ ْقَرب 

 :هات مفرد األمساء اآلتي ة  16-

 . س كاَرى، َمالئكة، َمعانٍّ  ح ر م،  

 :اآلتي ة هات مجع األمساء  17-

زب، إَمام عام،    .طِّْفل، صحيح، م تَ َزوِّج، حِّ

 . مكتَب املديرِّ وهو فيه املدير"، أي : دخلت  دخلت  على "  18-

 ." ي قِّيم  "، واألمر: " َأقِّمْ  " : أقاَم الصالَة "، املضارع "  19-

 العَبْد" و"الع بَ ْيد"؟ ماذا ت َسمَّى صيَغة  "الع بَ ْيد" يف الصرف؟" ما الفرق بني  20-

   .صحيحاملدينةِّ" كالمها  َوَصلت  املدينَة"، و"َوصْلت  إىل"  21-

 :َمْعَن" على "َمعانٍّ ". هاَك أمثلًة أخرى ملثل هذا اجلمع" ُي َْمع    22-

، َداعِّية : جارِّيَة   َلة : َجَوارٍّ ، َماشَية : َمَواشٍّ ، نَادٍّ : َنوادٍّ ، لَي ْ  .لََيالً  : َدواعٍّ

ا ت  نَ وَّن  يف الرفع واجلرِّ، وال األمساء على وزن "َمَفاعل "، غري هذه    :ُت َرُّ بالفتحة. تقول أهنَّ

 . لل وِّاوِّ َمَعانٍّ كث ريةٌ  (1)  

 . الواو  لَِّمَعانٍّ كثريةٍّ  تأيت (2)  

 .َأع رِّف  لل واوِّ َمع انَ َكث ريةً  (3)  
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 الدرس الثالث (3)

  

 املدرس : مل تأخرمت يا إخوان ؟ 

 ؟رنۇيكال ربنىمەباۈچۈنبكىچىاتىڭال راوا تق چىب:باىباېن 

 الزبري : ألن املطعم فتح اليوم متأخرا .

 ى ۇەدنب:بچۈناىباشكخشنشبۇۈگۈنبكىيىنباېچىلۇى. 

 فتح ؟املدرس : مىت 

 ؟اوا تق چىب:باشچشنباېچىلۇى

 فتح الساعة السادسة . :الزبري

 ى ۇەدنب:بسشاەتباشلتىۇ باېچىلۇىب.

 : ومىت يفتح كل يوم ؟ املدرس

 اېچىالتىتب؟:بھە ربكۈ ىباشدسىبۋياىتتشباوا تق چى

 جابر : يفتح الساعة السادسة إال ربعا .

 :باشلتىگەباونبۇەشبمىن تباشلغشنۇيباېچىالتىتب.جشۇىنب

 املدرس : إجلسوا وافتحوا الكتاب . أين كتابك يا إدريس ؟

 ۇىڭباەدە رە ب؟شاېچىڭال رب.باىباىۇ ررسبسىنىڭبكىتب:باولت  ر  بكىتشۇىناوا تق چىب

 إدريس : سرق كتابي ياأستاذ .

 .ۇىكىتشۇىمباوغ  رالناىبا ستشىباىۇ ررسب:ب

 ملدرس : سرق كتابك ؟ مىت وأين ؟ا

 اوا تق چىب:بكىتشۇىڭباوغ  رالنۇىب؟باشچشنباەدە رە ب؟ب

إدريس : سرق البارحة من غرفىت وأنا غائب عنها . وسرقت معە أشياء أخر : 
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 ساعىت وحذائي ومعظم مالبسي .

نبن  رغ نبشبدوقباىۇرمب.بكىتشۇىمبۇىلەتنبدشتشاتىقىمۇرنباوغ  رالنۇىب،بمەتۈنۈگۈنبكەچبدش

 نە رسىلە رباوغ  رالنۇىب:بسشاىتىمباشدىقىمبۋ بكۆپىنچەبكىيىملىنرمبۇىللەباوغ  رالنۇىب.

املدرس : عوضك اهلل منها .....أريد اآلن أن أسألكم أسئلة فيما درستم أمس . ىف 

 ؟ -صلى اهلل عليە وسلم –ل اهلل أي شهر ولد رسو

او رنىىنبت ل اال بۇە رس نب.....ھشىرنبسىلە رەرنبتۈنۈگۈنبببا نە رسىلە رنىڭاشلالھبسشڭشب

ب رسولببباوا غشنبمەىم نال رەراى ب-صلىبيەللبعليەبوسلمب-س اشلال ر ىبسو ررمشاچىب.

 اشدسىباشدۇيبت غ لۇىب؟

 ىف شهر ربيع األول . –أمحد : ولد صلى اهلل عليە وسلم 

 ألولباېيىۇيبت غ لۇىب. رۇيعبيب-صلىبيەللبعليەبوسلمب-اەمھەەب:ب رسولب

 يا جابر ؟  صلى اهلل عليە وسلم  املدرس : وىف أي سنة ولد

 ؟باشدسىبدىلۇيبت غ لۇىب–صلىبيەللبعليەبوسلمب-ب-:باىبجشۇىنب رسولباوا تق چىب

 جابر : ما أدري .

 جشۇىنب:بۇىلمەميەنب.ب

 املدرس : أمل تدرسوا هذا ؟

 اوا تق چىب:بۇ  ىباوا مىغشمنىۇرڭال رب؟ب

 كنىن نسيت .بلى , درسناه , ول :جابر

 جشۇىنب:بك نۇيقب،باوا غشنت قب،بۇىنيقبمەنبا نت  باشپتىمەنب.

 املدرس : من يعرف هذا ؟

 اوا تق چىب:بۇ  ىبكىمبۇىلىۇ ب؟

 م(.975بعني ومخسمائة للميالد )عام س –إدريس : ولد صلى اهلل عليە وسلم 

ىلىبنىڭبۇەشبدۈىبدەمتىشىنچىبدىالەريىمب-صلىبيەللبعليەبوسلمب-:ب رسولبباىۇ ررسب
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 ت غ لغشنب.

 م ولدت أنت يا إدريس ؟املدرس : هذا صحيح . ىف أي عا

 :بۇ بتوغنيب.باىباىۇ ررسبسىزباشدسىبدىلۇيبت غ لۇرڭىزب؟اوا تق چى

 ه(.1339إدريس : ولدت عام مخسمائة ومثانني وثالمثائة وألف للهجرة ) 

 (.1339نبۇەكىنچىبدىلىبت غ لۇ مب)اىۇ ررسب:بمەنبھىجنريەبۇىنمىڭباۈچبدۈىبسەكسە

 وىف أي عام ولدت أنت يا أمحد ؟املدرس : 

 اوا تق چىب:باىباەمھەەبسىزباشدسىبدىلۇيبت غ لۇرڭىزب؟

 م(. 1567سعمائة وألف للميالد )أمحد :ولدت عام سبعة وستني وت

 (1567)بىباشمتىمبدەتتىنچىبدىلىبت غ لۇ مالەريەبۇىنمىڭبتواق ىبدۈىاەمھەەب:بمەنبم

 دت يا أمحد ؟املدرس :أين ول

 ؟اەمھەەبسىزباەدە رە بت غ لۇرڭىزباوا تق چىب:باى

 أمحد : ولدت ىف باكستان .

 اەمھەەب:بمەنبپشكىستشنۇيبت غ لۇ مب.ب

 املدرس : أنت إذن باكستاىن ....امسعوا يا إخوان . أشرح اآلن قاعدة حنوية مهمة . 

ڭال رب.بمەنباىاەنسىزە ب....اىباېنرنۇيكال رباشڭالاوا تق چىب:با نۇياتشبسىزبپشكىستشنلىقب

 ھشىرنبسىلە رگەبم ھىمبگىنيممشتىاىلىقباشاىۇرىنباىزيھال بۇىنرمەنب.

الفعل إما مبىن للمعلوم,وإما مبىن للمجهول. أما املبين للمعلوم فمثل )قتل يقتل (. 

 جهول فمثل )ُقِتَل ُيْقَتُل ( .وأما املبين للم

ا  ر لغشنبۇولىۇ ب،بدشبمەجھ لباۈچۈنبا  ر لغشنبۇولىۇ بمەال مببپىئىلبدشبمەال مباۈچۈنب

اۈچۈنبا  ر لغشننىڭبمىسشىلب)اتَل,بدْقُتُل(غشباوخشششب،بمەجھ لباۈچۈنبا  ر لغشننىڭب

 مىسشىلب)ُاِتَلب,بُدْقَتُل(غشباوخشششب.
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ى )نائب يسمحيذف الفاعل مع الفعل املبين للمجهول , وحيل املفعول بە حملە و

 :نقول مرفوع .فاعل (, وهو 

 .اجلاسوُس ُقِتلَ  -.اجلاسوَس اجلنديُّ َقَتَل

 يسمع الناس األذان بوضوح . ُيسَمع األذان بوضوح .

او رنىغشببباىلنىڭشپشاىلبتشكلىنىپبكىتىۇ ب،)بمفعولبۇەب(بك بپبۇيمەجھ لغشبا  ر لغشنبپىئىل

بب:زبۇىزە ميىب.ىلىۇ ب،ب)مفعولبۇە(بپەشباوا لىۇ پشاىلبە  باشتببچۈكىۇ بۋ بنشاى

باەساە ربجشس سىنباۆلتۈ رۋ تىتب.بب-َاَتَلبيجلنۇيبيجلشسوسب

 جشس سباۆلتۈ رۈلۇىب.ب-لييجشسوسبُاِتَلبيب

باەىينىنبا چ قباشڭالدۇ ب.بكىشىلە رب-ۇوضوحببدسمعبيلنشسبيألذين

 اەىينبا چ قباشڭلىنىۇ ب.-ُدسَمعبيألذينبۇوضوحبب

 : خلق اهلل اإلنسان من طني .ول يا معاوية : ابن الفعل يف هذه اجلملة للمجه

با  ررغىن:باۈچۈنبباىبم اشۋريە:بۇ بجۈملىۇراىبپىئىلىنبمەجھ لب

  ب.اشلالھباىنسشنىنبالدۇرنبدش ريتىت-خلقبيەللبيإلنسشنبمنبطنيبب

 ني .)اإلنسان( هنا نائب فاعل .معاوية : خلق اإلنسان من ط

 .پشاىلببنشاىبتىلۇىب.ب)اىنسشنب(بۇ بدە رە م اشۋريەب:باىنسشنبالدۇرنبدش رر

 فعل املبين للمجهول يا إدريس .املدرس : هات مثاال آخر لل

 .تۈ رپىئىلغشبۇشكقشبۇىنبمىسشلبكەلبا  ر لغشناۈچۈنببمەجھ ل:باىباىۇ ررسباوا تق چى

 يصلى بالناس ىف املسجد النبوي .إدريس : قتل عمر رضي اهلل عنە وهو 

باىۇ ررس باۆمە ر بعنەب-: بيەلل بمب- رضي بنەۇەۋريۇ  باەسجىۇى وا ۋيتقشنبنشمشى

 اۆلتۈ رۈلۇىب.ببھشلىتىۇ 

 لى أن يكون الفعل فيە مضارعا .املدرس : يا أمحد, هات مثاال آخر ع

  اوا تق چىب:باىباەمھەەبپىئىلبا نىڭۇيب)مضش رعب(ۇولىۇرغشنغشبدەنەبۇىنبمىسشلبكەلتۈ رب.
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 قتل آالف من الناس ىف احلروب .أمحد : ي

 اۆلتۈ رلىۇ ب.:بمىڭلىغشنبكىشىلە ربجەڭلە رە باەمھەە

 يكون نائب الفاعل فيە مؤنثا . ياجابر , هات مثاال آخر على أن :املدرس

 .تۈ رۇولىۇرغشنبدەنەبۇىنبمىسشلبكەلپشاىلبم اەننەسبببىنب،بنشاى:باىبجشۇاوا تق چى

 قرأ سورة الفاحتة ىف كل ركعة .جابر : ت

 . ر بفشتىھەبھە رب ر كئەتتەباوا لىۇ :بسۈجشۇىن

 ر آية فيها فعل مبين للمجهول ؟تطيع أن تذكاملدرس : ياحسن , أتس

باوا تق چى باىچىۇ  ب، بھەسەن باى باشدەتىنبباۈچۈنبمەجھ ل: بۇش ر بپىئىل ا  ر لغشن

 ؟لىيەلەمسەنسۆى

 الخيلقون احلسن : نعم , أستطيع بعون اهلل . قال تعاىل : )والذين يدعون من دون اهلل

 شيئا وهم خيلقون ( 

باشلالھنىڭبدش رەرمىبۇىلەنببھەسەنب:ب ب، باشلالھبم نۇيقبە دۇ ب:بسۆىھەاە لىيەلەميەنب.

ب)ا ال رباشلالھىنبا د  باىبشە تباىلغشنلىنىب)ۇ تلىنى(ھېچبنە رسەبدش ررتشملشدۇ ب،بۇەلاى

 (.ا ال رنىڭباۆىلىنىبدش ررتىلغشنۇ  ر

املدرس : أحسنت ياحسن . أميكنك أن تذكر حديثا نبويا حيوي فعال مبنيا 

 يا زبري ؟ للمجهول

شنبا  ر لغباۈچۈنبمەجھ لاىبى ۇەدنبببباوا تق چىب:باىبھەسەنبدشخشىباىلۇرڭب.

بپەدغەمبە ر باشلغشن باىچىگە باۆى بب–پىئىلىن بوسلم بعليە بيەلل ەرسىىنبھەبنىڭ–صلى

 لىيەلەمسەنب؟سۆى

من  اليلدغ املؤمن –صلى اهلل عليە وسلم  –الزبري : ميكنين إن شاء اهلل . قال 

 ( .)رواه البخاري ومسلم (.تني جحر واحد مر

م نۇيقبەرگەنبب-صلىبيەللبعليەبوسلمب-لىيەلەميەنب.بپەدغەمبە ربسۆىى ۇەدن:باشلالھبخشلىسشب
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ب ررۋيدەتب ب.)ۇ خش رريبم سلىم ب( بتۈكۈكۇرنباىااىباېتىمبچېقىلمشدۇ  بمۆامىنبۇىن (

 اىلغشنب(

 املدرس : ماشاء اهلل .

 يەللنىڭباىنيەرسىبك نۇيق.باوا تق چى:

 انتهى الوقت يا أستاذ . سني :احل

 تبتوكىتب.ھۈسەدنب:باىبا ستشىبۋياى

 املدرس : أرن اجلرس ؟

 :باوڭغ  ريقبچېلىنۇرم ب؟اوا تق چىب

 يسمع صوت اجلرس ىف فصلنا هذا .احلسني : ال

 .پتشباوڭغ  ريقباشۋيىىباشڭالمنشدۇ ھۈسەدنب:بۇىزنىڭبۇ بسىنى

 املدرس : منذ مىت ؟

 ؟اوا تق چى:باشچشنۇرنبۇشكال 

 حلسني : منذ أسبوعني أو أكثر .ا

 اىااىبھەپتەبدشكىبكۆپنيقبۋياىتتىنبۇشكال باشڭالمنشدۇ ب.ب:ھۈسەدن
 

 

 

 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:

مەزمۇن: ئۆتكەن زامان پېئىلىنى مەجھۇل پېئىل شەكلىگە ئايالندۇرۇش ئۇسۇلى  -1
 توغرىسىدا

 ۆر ە  زامننننە  ىېئ   س  مەجقر  ە  مننننەەۇ  بو  نننننننننننننننننەقى ب ھ سۇ  ئەمى س ننننن ئەم     س  
 ى ش  ك ە   م زى  ەر ھ س ن  ە د د    ئەمىس ن ئەم     س  ز ھ  ك ە   م ز. مە   ە : 

  ←←
 دېگەنگە  ورشەش. 
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    نننننننننننننننەقى ب ھ سۇ  ئەمى س ننن ئەم    كە گۈ ننننننننننننننن  زامننە  ىېئ   س  مەجقر  ە  مننەەۇ  بو
 ى ش  ك ە   س دۇى  ەر ھ س ن  ە د د    ئەمن ز بەم  ك ە   س دۇ. مە   ە : 

 ←←
←←

 دېگەنگە  ورشەش. 
 گە  جۈم  د  ىە  ل رەش  س ۆ كې  ۆى رو دۇمغرچ س ن  ەر ھ؛ مەجقر  ىېئ ل   شن    

 ىە   س ن  ومن دا ى ش  ك  وەر  دۇ ئەمد  نە  ب ىە  ل د ن  ەر   دۇ. مە   ە : 

 ) وەرر رچ  د م س        ەې    چۈشەند م دۇ(
 )د م        ەې    چۈشەند م   دۇ(

 ەگەم رو نندۇمغرچ  ك شننننننننننننننن   ننك  ننە مننەش بو  ننننننننننننننننەى ىننە   س ننن  ومن نندا ررمۇش  ۈچۈ  بننەش 
 كې  شس ن  ە م ش  كە  ۈم   دۇ. مە   ە : 

 مرد ھ  ەند ن يوەەن كەر ەن ەمن   وم د مر(
  ەمد؛ بر جۈم ە مەجقر  ە   س ە مرنداق بو  دۇ: 

 )يوەەن كەر ەن ەم روغھ   دا  وما د ڭمر(

 قوشۇلغان خاس ئىسىمالرنىڭ چاقىرىلىشى توغرىسىدا «»مەزمۇن:  -2
 رەش  س ۆ كې  دۇ. مە   ە :  «»ەوشر غە  رە      م من  چەە ھغەندا « »
 ←←

←←
 دېگەنگە  ورشەش. 

 مەزمۇن: نىسبەت قوشۇمچىسى توغرىسىدا  -3
ر  س د غە   رە     س   رە رمۇش  ۈچۈ      مس ن  ەر ھ غە  —ن  بەت ەوشرمۇ    

 ن  كۆم    دۇ. مە   ە : «»رەشد د  ك 
 )ئ سد   ەن  ق(←)ئ سد   ە (

 )  ھاە  ق(←)  ھاق(
 دېگەنگە  ورشەش. 
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 توغرىسىدا « إِّمَّا»مەزمۇن:  -4
 ننەيھ ش ەوشنننننننننننننننرمۇ  ننننننننننننننن  بو رنى گرمننە  يننەك  رننە  ش مەن  ننننننننننننننن س   رە رمۇن  —« »

 كې  دۇ. مە   ە : 

 )يەك   ە  مېس  يوە ي ە ى يەك  مە   ېس  يوە يمە (

 ى يەك   ەىەم ە  د؛()  بھائ   يەك   ەغھ ۆ ەە د؛
 دېگەنگە  ورشەش. 

 

   

 مت ارين 

  

  

 :اآلتي ة أجب عن األسئلة  1-

 تََأخََّر الطالب؟ ملَِّ  (1)  

 اليوم؟ ساعة ي فَتح  املطعم كلَّ يوم؟ ومىت ف تحَ  يف أي (2)  

 ؟  شهر ولد النيب صلى هللا عليه وسلم يف أي (3)  

 ؟  صلى هللا عليه وسلمعام ولد النيب  يف أي (4)  

 عام ولدت أنت؟ يف أي (5)  

 قتل عمر رضي الّل عنه؟ أين (6)  

 سورة تقرأ يف كل ركعة؟ أي   (7)  

 الذي س رَِّق كتابه؟ من (8)  

 :اآلتية للفعل املبين للمجهول، وَعنيِّّ نائَب الفاعلِّ يف كل واحد منها تأمل األمثلة 2 -
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َ اإلسالم   (1)   : َشهادةِّ َأنْ ب ينِّ الّل، وإِّقامِّ الّصالةِّ،  ال إله إال الّل وأنَّ حممداً رسول   على مخسٍّ
، وَصْومِّ رمضانَ  وإيتاء الزكاة،  ." واحلجِّّ

 .ق تِّ َل عليُّ رضي الّل عن ه بالك وف ة (2)  

 .ت  ْفَتح  املكتب ة  يوَم اجل م َع ة ال (3)  

 .املكتبِّ و جِّ َد هذا القلم  حت َت  (4)  

 .ت  ْقطَ ع  يَ د  الس ارقِّ  (5)  

 .ي ْس َمع  األذان  يف بيتن ا ال (6)  

حٍّ  ُيِّب  أن ي ْكَتَب الع ْنوان  خَبطٍّّ  (7)    .واضِّ

 .ثالثٍّ وسَتنَي سنةً  وهو ابن  النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ق بِّضَ  (8)  

 :تأمل ما يلي  3-

. هنا )الطالب( فاعل. جلسَ     .يَ تَ َقدَّمه  فعٌل مبين للمعلوم الفاعل   الطالب 

. نائب س ئِّلَ    ( نائب  فاعلٍّ  .الفاعل يتقدمه فعل مبين للمجهول الطالب . هنا )الطالب 

ْظ أنَّ الفعل املاضَي املبينَّ للمجهول ي ْكَسر  ما اِّْبن األفعالَ   4- قَ ْبل آخره،  اآلتية للمجهول. الحِّ
َله،  .حنو: َكَتب / ك تِّبَ  ويَضمُّ كل م َتَحركٍّ قب ْ

   ّ ّ  املبين للمجهول للمعلوم املْبينِّ ّ  للمعلوم املْبينِّ  للمجهول املْبينِّ

 ........................................... َشرِّبَ  ........................................... َضَرب  

عَ     ........................................... َغَسلَ  ........................................... مسِّ

 ........................................... َأَخ ذَ  ........................................... َذبَ حَ   

 ........................................... َحفظَ  ........................................... بن ى  

 ........................................... َس َألَ  ........................................... َولَ دَ   

 ........................................... قَ َرأ .......................................... َوَج دَ   
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 ابنِّ األفعال اآلتية للمجهول:  -5

    

ْظ أن الفعل    /وي  ْفَتح  ما قبَل آخره ، حنو : َيْكت ب   املضارع املبين للمجهول ي َضم  أوله ، الحِّ
 .ي ْكَتب  

   ُّ ُّ  للمعلوم املْبينِّ ُّ  للمجهول املْبينِّ ُّ  للمعلوم املْبينِّ  للمجهول املْبينِّ

 ........................................... يَ ْفَهم   ........................................... َيْشَرب    

 ........................................... خَيْل ق   ........................................... يَ ْعب د    

   ْْ  ........................................... َيشرح ........................................... يَقَطع 

 ........................................... يَْأخذ   ........................................... َيْسأل  

 ي  ْوَلد   يَلِّ د ........................................... يَ ْبين  

 ........................................... ُيِّ د   ........................................... َيكوي  

 ........................................... َيزن   ........................................... َيْدع و  

 :ابن األفعال يف اجلملة اليت تليها للمجهول اآلتية ، مث تأمل األمثلة  6-

 .الدرس   ف هِّمَ  .الدرس الطالب فهِّم( أ)  

 .الباب   ف تِّح .البابَ  البَ وَّاب   فَ َتحَ ( ب)  

تِّ  .اللِّّص  الساَعةَ  )ج (َسَرقَ    َْ  .الساعة   س رَق

 .الدكاكني  اآلن ت  ْفَتح   .اآلن الدكاكنيَ  التُّجَّار   يَ ْفَتح  ( د)  

( وحَي لُّ املفعول  به حملَّه مرفوعاً  بناءِّ الفعلِّ للمجهول حي َْذف  الفاعل ، بعد    .وي َسمَّى )نائَب فاعلٍّ

 .َيْشَرح  املدرس  الدرَس َمّرتنيِّ  (1)  

 .َصَلَب الَيهود  املسيحَ  ما (2)  

 .يَ ْقَرأ  الطالب  الدرَس بصوتٍّ عالٍّ  (3)  

 .البالد يف كثري من يَ ْعب د  النَّاس  األوثانَ  (4)  
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 .املدير  الطالَب املتأخرين من الدخول َمنعَ  (5)  

 .خَيْل ق الّل مِّثلهم يف البالد مل (6)  

 .تَ ْبينِّ احلكومة مسجدا مجيال يف حيِّّنا (7)  

 .الرجل  القهوَة يف الفناجني صبَّ  (8)  

 .َعَرَف الطالب  امَسه ما (9)  

 .األيامَ  السََّمَك يف السوق هذه ُيِّد  النَّاس   ال (10)  

 :تأمل ما يل ي  -7

 عن الغياب؟ َأس ئِّْلتَ  الغِّياب؟ َأَسأَلَك املدير  عن  

 :التالِّيَ نْيِّ  يَ تَّضِّح  من اجلَْدَوَلنْيِّ  الرَّْفعِّ لَِّيحلَّ حَمَلَّه ، كما املفعول به َضمريًا، أ تَِّى بضمري إذا كان  

  

 :الفعل املاضي )أ( جدول

  

  

 الفاعل نائب املبين للمجهول الفعل املبين للمعلوم الفعل

 مسترت َضمريٌ  س ئِّلَ  املدرس   َسأََله

 الواو س ئِّلوا املدرس   َسَأَِلم

 مسترت ضمري س ئَِّلتْ  األب   سَأَِلا

 الن ون س ئِّْلنَ  األب   سَأِل نَّ 

 الت اء س ئِّْلتَ  َسأََلَك املدرس  

 ت  مْ  س ئِّْلت مْ  َسأََلك م املدرس  

 الت اء س ئِّْلتِّ  األب   َسأََلكِّ 

 ت  نَّ  س ئِّْلت َّ  األب   َسأََلك نَّ 

 الت اء س ئِّْلت   املدرس   َسأََلينِّ 
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 ن ا س ئِّْلَنا املدرس   َسأَلَنا

      

 :الفعل املضارع )ب( جدول

  

  

 الفاعل نائب املبين للمجهول الفعل املبين للمعلوم الفعل

 مسترت ضمري ي ْسَأل   املدرس   َيْسأَله  

 ال واو ي ْسأَل ونَ  املدرس   َيْسَأِل م

 مسترت ضمري ت ْسَأل األب   َيْسَأِل ا

 الن ون ي ْسأَْلنَ  األب   َيْسَأِل  نَّ 

 مسترت ضمري ت ْسَأل   املدرس   َيْسأَل كَ 

 ال واو ت ْسأَل ونَ  املدرس   َيْسأَل ك م  

 الي اء ت ْسأَلِّنْيَ  األب   َيْسأَل كِّ 

 الن ون ت ْسأَْلنَ  األب   َيْسأَل ك نَّ 

 مسترت ضمري أ ْسَأل   املدرس   َيْسأَل ينِّ 

 ضمري مسترت ن ْسَأل   املدرس   َيْسأَل نا

      

 :فيما يأيت َعنّي نائب الفاعل  8-

 [.9-8/التكوير{ ] ق تَِّلتْ  َذْنبٍّ  بَِّأيِّّ *  س ئَِّلتْ  املَْوء وَدة   وإذا( } 1)  

 [.154/البقرة{ ]َأْمواتٌ  هللا َسبِّيلِّ  يف ي  ْقَتل   لَِّمنْ  تَ ق ول وا وال(  }2)  

 [.134/ البقرة{ ] يَ ْعَمل ونَ  كانوا َعمَّا ت ْسأَلونَ  وال( } 3)  

 [.23/األنبياء{ ] ي ْسأَل ون وهم يَ ْفَعل   َعمَّا ي ْسَأل   ال( }4)  

 كيفَ  اجلِّبالِّ  ىلوإ*  ر فَِّعتْ  كيف السَّماء وإىل*  خ لَِّقتْ  َكْيفَ  اإلبِّلِّ  إىل يَ ْنظ ر ونَ  أفال( }5)  
َبتْ   [.22 -ا 7/الغاشية{ ] س طَِّحتْ  َكْيفَ  األرض وإىل*  ن صِّ
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 :يف اجلمل اآلتية للمجهول اْبنِّ األفعالَ   9-

؟ َعمَّ  (1)    َسأََلَك املدير 

 .قَ تَ َله م امل ْجرِّم  بامل َسدَّس (2)  

 .َيْسَأِل م أحٌد عن َسَببِّ تََأخُّرِّهم ال (3)  

 َأَخذَك م  امل َراقِّب  إىل املدير؟ ملَ  (4)  

 .َضَربَ َنا الرَّج ل  بالَعصا (5)  

 .َس رَّنِّ اخلَ بَ ر   (6)  

 .الدرس األفعاَل املبنية للمجهول، واذكر نائب فاعل كل واحد منها اِّْسَتْخرِّْج من  10-

ه  املدرس    -11 إىل كل طالب هذا السؤال: )يف أي عام ولدت؟( فيجيب الطالب قائاًل:  ي  َوجِّّ
 .كذا للهجرة/ للميالد( بادِّئاً بالعدد األْدنَ  )ولدت  عامَ 

 .والالَّم  من الَعَلمِّ امل ْقرَتِّنِّ هبما عنَد النِّّداءِّ، حنو: احلََسن / ياَحَسن   حت َْذف  األلِّف   12-

 :األع الَم اآلتي ةَ  نادِّ   

ر   :احل َسنْي      :البَ َراء   :احلَارِّث   :الزُّبَ ي ْ

رِّ االْسمِّ لَِّتد لَّ على نِّْسَبتِّهِّ، حنو :النََّسب    -13 َدةٍّ يف آخِّ  :إِّحْلَاق  ياءٍّ م َشدَّ

 . هْندِّيٌ  :اِلِّْن د    
  

 . عَِّراقِّيٌ  :العَِّراق    
  

 :إىل األمساء اآلتي ة ا ْنس بْ   

 .................................. : السودان  
 .................................. : الكَوْيت    

 .................................. : الياب ان  
 .................................. : ال دِّْين    

 .................................. : النَّْح و    
 .................................. : التَّارِّيْ خ    

   ُّ  نَ َبوِّيّ  :  النَّيبِّ
 َأَخوِّيٌ  : األخ  

 .أمثلة للنسب استخرج من الدرس  14-
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-15  " . " مجع أ ْخَرى، وهي ممنوعة من الصَّْرفِّ  على وأ مريضاً  منكم كانَ  َفَمنْ : } تعاىل قالأ َخر 
 [.184/البقرة{ ] أ َخرَ  أيامٍّ  من َفعِّدَّةٌ  َسَفرٍّ 

 :تأمل ما يلي  16-

 .َتْسَتطِّيع ، َأْسَتطِّيع   َيْسَتطِّيع ،  

َطٍّّ واضح؟ َيْسَتطِّيع  أن يكتَب الدرس على السبورة َمن (1)    .خبِّ

َنًة يازبري؟ (2)    أتستطيع أن تسوَق شاحِّ

 ياَبراء؟أقرأها. أتستطيع أن تقرأها أنت  الرسالة خبطٍّّ َردِّْيءٍّ ال أستطيع أن هذه (3)  

َلى؟ أتستطيعني أن تغسلي هذه املالبِّس اليومَ  (4)    يالَي ْ

 :تأم ل ما يلي  -17

 .ي َصلِّّي، ص لِّّ  َصلَّى،  

 أصّليت الظهر ياحسني؟ (1)  

بُّ أن صّليت  يف املسجد احلَرام ويف (2)   أ َصلَِّّي يف املسجد  املسجد النبوّي الشريف، وأ حِّ
 .اللّ  األْقَصى بِّإِّْذنِّ 

 .َص لِّّ بِّنَ ا ياَش ْيخ   (3)  

 .ت َص لِّّ الَفرائَِّض يف البيت ال (4)  

 .َلمَّ ا أ ص لِّّ الَعص رَ  (5)  

 :هذه أمساء الشهور العربية  18-

 .رَبِّيٌع األوَّل   (3) . َصَف رٌ  (2) .امل َح رَّم   (1)  

اَدى األوىَل  (5) .رَبِّيٌع اآلخِّ ر   (4)   ادِّى  (6) .مج  َرةمج   .اآلخِّ

 .رََمَض ان   (9) .َشْعبَ ان   (8) . رََج بٌ  (7)  

 .احلِّجَّ ةِّ  ذو (12) .الَقْع َدةِّ  ذ وْ  (11) . َش وَّالٌ  (10)  

 :تأمل ما يلي  19-
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 و إِّمَّا ................  إِّمَّا  

 . وإِّمَّا م َؤنَّثٌ  يف اللغة العربية إِّمَّا م ذَكَّرٌ  االسم (1)  

 .َتزور ن وإَِّما َأزور ك إَِّما (2)  

 . إبراهيم إِّمَّا مريٌض وإِّمَّا مسافرٌ  (3)  

 .يف ثالث مجل من إنشائك َأدخل )إِّّما(  

 .الَعاملِّيَّة  األ وىَل/ الثانِّية . احلرب  األْهلِّيَّة   احلَْرب  " مؤنثة. تقول: احلرب   "  -22

 :اآلتي ة هات مضارع األفعال  -21

 ....................................................  لَ دَغَ  ....................................................  َح َوى  

 ....................................................  َنَص بَ  ....................................................  قَ بَ ضَ   

 ....................................................  َص َلبَ  ....................................................  َس َرق  

 ....................................................  َس رَّ  ....................................................  َمن عَ   

 :اآلتي ة األمساءهات مجع   22-

 .........................  قَاعِّ َدة .........................  ج ْح ر ......................... َح ْرب  

 .........................  َجاس وس ......................... َذنْ ب .........................  َوثَ ن  

نة ......................... حِّ َذاء    .........................  لِّ صّ  .........................  َشاحِّ

 ......................... َح دِّيث ......................... َمْلَبس .........................  دِّيْ ن  

ْل كلَّ كلمة  23-  :مما يأيت يف مجلة مفيدة أدخِّ

، احلرب، م ْعَظم، َصلَّى،    .ابن  كذا وكذا َسَنة َسَرَق، َمَنَع، س رَّ

ََسبِّ " يف  -24 ، حنو َثالمثاَئةٍّ " لفظ "مِّائة " جمروٌر باإلِّضافةِّ. أما "َثالث " فَ ي  ْعَرب  حبِّ  :العامِّلِّ

 .مرفوٌع ألنَّه  مبتدأ " ". هنا "ثالث  َثالمُثاَئِة ريال  عندي)أ( "  

 .منصوٌب ألنَّه  مفعوٌل بهِّ  " . هنا "ثالثَ َثالَثـِماَئِة رياٍل " ( "أِريدُ )ب  

، " جمروٌر بِّالباء ." هذه السَّاعَة بَثـالمِثاَئِة ريالٍ  اشرتيتُ )ج ( "    .هنا "َثالثِّ
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ا " ومثل     اَئةٍّ  " َثالمثِِّّائةِّ " أخواهت   ." إىل " تِّْسعِّمِّائة ..." أْربَ ع مِّاَئةٍّ " و" مَخْس مِّ

 :األعداَد فيما يلي قراءًة صحيحة اقرأ  

 . أربعمائة صفحةٍّ  هذا الكتاب مخسمائة صفحة، قرأت منها يف (1)  

 . مَثَ ن التَّ ذكرة تِّسعمائ ة دوالر (2)  

وار بسبعمائة جنيه (3)    .اشرتيت هذا السِّّ

 . يف هذه ك لِّّي ة سّتمائة طالبٍّ  يدرس (4)  

 .للهجرة عام أربعمائة وألفٍّ إىل املدينة املنورة  جئت (5)  

ّْ واسم اجلنسِّ اجلمعِّّي هو ال ذي يْفرق بينه وبني واحدِّهِّ بالياء،  " الَيهود "  -25 نسٍّ مَجعِّي  اسم جِّ
 .أو بالتَّاء

 :أم ثلة  اإلف رادٍّ بالي اء   

 َعَريبّ     َعَربٌ  ؛ يهوديّ     يهود  

  ت  رْكِّيّ      ت  ْركٌ  ؛ . ر ومِّيّ     ر ومٌ   

 . إنكليِّزِّيّ     إنكليزٌ   
      

 :وأم ثلة اإلف رادِّ بالتَّ اء   

 َشَجَرةٌ     َشَجر ؛ مَسََكةٌ     مَسَكٌ   

 عَِّنَبةٌ     عَِّنبٌ  ؛ ت  فَّاحةٌ     ت  فَّاحٌ   

  َحبَّةٌ     َحبي  ؛ َمْوزةٌ     َمْوزٌ   
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 الدرس الرابع (4)

  

  

 اإلختبار الشهري يا أستاز .جة الرباء : نريد أن نعرف نتي

 .ھشنبنەتىيجسىىنبۇىلىشىنبخشالميىزا ستشىبۇىزباشدلىقباىمتشبىيلربيء:با

 كم راسبا يف فصلنا يا أستاز ؟ احلارس :

 اىاەنب.باوتەملىگەنلە رباشنچەۇرنباىمتشھشنا ستشىبۇىزنىڭبسىنىپىمىزەيببىھش ررس:با

 احلمدهلل . وملدرس : كلكم ناجح ا

 .ھەممىڭال رباۆتەپسىلە رب،غشبكۈكنىالاشلب:اوا تق چى

 يف الفصول األخرى يا أستاز ؟  خالد : حنن مسرور . هل من راسب

 ا ستشىبۇشكقشبسېنىپال رەيباۆتەملىگەنلە ربۇش رم ب؟بىخشلىۇب:بۇىزبخوكشلب.با

 ن ..من كاتب هذا على السبورة ؟ قليلو  املدرس : نعم . ولكن الراسبني

 ؟اشىب.بۇ  ىبەوساىغشبدشىغشنبكىمباوا تق چىب:بك نۇيقب.بلېاىنباۆتەملىگەنلە رب

 حامد : ماندري . وجدناه مكتوبا عندما دخلنا الفصل . يرتك الفصل مفتوحا

 فيدخلە طالب من جهات خمتلفة .

بسىنىپببھشمىۇب: بدېزرلغشنلىقىىنبكۆ رە قب. بكىنگەنۇ  با نىڭبسىنىپقش بۇىز ب. بۇىلمەميىز بۇىز

باوا غ چىال ربا چ  بتە ر پتىن بھە ر بسىنىپقش بۇىلەن بك نىڭ با دلىۇ  بتشكال  بھشلۇي ق

 كىنرۇ .

 هل من ذاهب إىل السوق اليوم ؟ ....  املدرس : ماذا نعمل فالقفل مكسور

 ۇۈگۈنبۇشىي رغشبۇش ررۇرغشنال ربۇش رم ؟بباىلىمىزبا ل  بس ن قب..باشنۇيقاوا تق چىب:ب

 غالب : أنا ذاهب إن شاء اهلل .

 :باشلالھبخشلىسشبمەنبۇش ررمەنب.غشلىبب
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 : أرجو أن تشرتي قفال جيدا . املدرس 

 لىشىڭىنباۈمۈتباىلىمەنب.رسېتىۋب   تق چىب:بدشخشىبۇىنبا لاوا

 غالب : إن شاء اهلل . 

 غشلىبب:باشلالھبخشلىسشب.ب

 ة الواردة يف الدرس يا عارف . املدرس : اقرأ اآلي

 دەتىنباوا غىنب.اش ررپبە  ررستەبكەلگەنباشبىاوا تق چى:با

عارف : أعوذ باهلل من الشطان الرجيم . بسم اهلل الرمحن الرحيم .] والسارق 

  37جزاء مبا كسبا [ .املائدة والسارقة فاقطعوا أيديهما 

لالنىڭب ر مھىتىۇرنباوغالنغشنبكەدتشنۇرنباشلالھبۇىلەنبپشنشھبتىلەميەن.بنشھشدىىتباش ررپ:باش

بمىھنربشنباشلالنىڭ  ربۋ باىسمىبۇىلەنبۇشكالميەنب.)باوغىنلىقباىلغشنباەبكەپقەتلىكبۋ 

تىڭال ر(ب.س  ر بمشاىۇبنبكىسىۋېاشدشلنىڭباىااىلىسنىڭباولىىنباىلغشنبجىنشدىىتبدۈىرسىۇ

 باشدەت-ب33

القرآن من قبل . أ حافظ املدرس : ما شاء اهلل ! إنك قارئ جيد. مل أمسعك تقرأ 

 أنت ؟ 

باشلالھب!بسەنبدشخشىب ۇىنباش رىباىاەنغ ب.بمەنبسىنىڭباىلگىنىباوا تق چىب:بمشكش

 ا  راشنباوا غىنىڭىنباشڭلىمشپتىمەنب.بسەنبا  راشنبدشەلىغشمن ب؟

 عارف : نعم . 

 اش ررپب:بك نۇيقب.

 ما تعمل يامنصور .املدرس : ما أنا بغافل ع

 مەنس  ربمەنبسەنباىلىۋيتقشنباىشتىنبۇىخەۋ  رباەمەسب.بىاوا تق چىب:با

 فإني أريد أن أذهب إىل الناسخ.باخلروج منصور : أرجو أن تسمح يل 

ەتبخمەنس  رب:بمشڭشبچىقىشقشب ر خسەتباىلىشىڭىز ىباۈمۈتباىلىمەنبچۈناىبمەنب
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 ۇېنرشىنبخشالميەنب.بۇرغشنبكىشىنىڭباىشىغشكۆپەدتى

 خلروج يف أثناء الدرس ممنوع ؟ املدرس : ال أمسح لك بذالك . أال تعرف أن ا

بب:اوا تق چى بمەن باىشىڭغش باشك  باىلمشميەن.بسىنىڭ باش رلىقبب ر خسەت ىۇيبە  ررس

 ؟ىقىمبچەكلەنگەنلىاىىنبۇىلمەمسەنچ

 أنا آسف يا أستاذ . منصور : 

 ا ستشىبمەنبخىجىلب.بىمەنس  ر:با

 حلديث الوارد يف الدرس السابق؟املدرس : أتذكرا

 لىيەلەمسەن؟سۆىگىنكىبە  ررستەبكەلگەنبھەەرسىنباوا تق چىب:باىل

منصور : نعم . عن سهل بن سعيد عن النيب ) صلى اهلل عليە وسلم ( قال : ] أنا 

ا .) متفق ، وفرج بينهموكافل اليتيم ىف اجلنة هكذا [. وأشارة بالسبابة والوسطى 

 عليە ( .

ەتب رباەلەدھىسسشالمۇرنب ررۋيدپەدغەمبەاش راىلىقبسھلبۇنبسعيۇبببمەنس  رب:بك نۇيقب.ب

ۇولغ چىببىپىلكمەنبۋ بدىتىمغشب»اەلەدھىسسشالمبم نۇيقبە دۇ ب:بپەدغەمبە رببنىۇ كىباىلى

لەنبە  بپەدغەمبە رباەلەدھىسسشالمباىشش ر تبۇش رمىقىبۇىب«بجەننەتتەبم ك نىڭغشباوخششش

بۇىنلىااەب ب.) باشدنرۇى بۇش رمىقىنىڭباۆتت  رسىىن باااى بۋ  بكۆ رسەتىت بۇش رمىقىىن اوتت  ر

 كىلىنگەنبھەەرسب(ب.

 تكون سامعا للدرس وفامها لە . أرجو أن املدرس : أحسنت يا منصور.

بىشىڭىنشڭلادشخشىبب.بمەنبسىنىڭبە  ررسىنباىلۇرڭمەنس  ربدشخشىببىاوا تق چىب:با

 اۈمىتباىلىمەنب.بىشىڭىنۋ بچۈكىن
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 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:
 

 

 توغرىسىدا  ئىسىم پائىلمەزمۇن:  -1
  ش ئەم  ەرس   ومۇنننننند غرچ س نننننن  —  گ  ننننننننننننننن (     ننننننننننننننن   ىنننننە  نننننل )  ش ئەمكەرس نننننن 

  ت.   بەم     مد ن يە ە غە   ( ىېئ  د ن ېس ق )    م س   رە رمۇش  ۈچۈ 
  ۆ ۇ م د  يە    دۇ. مە   ە :  «»      ىە  ل  ۈچ ئەمى  ك ىېئ   مد ن 

 )جەئ لى ب   م  ز(   ) ە   ( 
 ) ۆ  ۈمگۈچ ى ەەر ل( 

 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  ئىسىم مەپئۇلمەزمۇن:  -2
ەجقر  م  ش ئەم  ەت  وبيې   س ن    نننننننننننننم س   رە رمۇش  ۈچۈ   —   ننننننننننننن   مەىئر  

   ۈچۈ  ەرمۇ غە   ىېئ  د ن يە ە غە      مد ن    بەم ت.
 ە :  ۆ ۇ م د  يە    دۇ. مە    «»      مەىئر   ۈچ ئەمى  ك ىېئ   مد ن 

  )بە ى ررغر غرچ (  ) ۆ گۈچ ( 
 توغرىسىدا « َما» بولۇشسىز قىلىش قوشۇمچىسى بولغانمەزمۇن:  -3
رشنن نن ز ە   ش بو  —« »دېگە  جۈم ە  رچھايدۇ. برن ڭد    « »رې   نن  ە 

ق رۈم د    ەوشنننننننننننرمۇە بو رنى    ننننننننننن م  « »(د ن   بەم ت.  ر ەوشنننننننننننرمۇ  ننننننننننن  )
« »جۈم  گە ك ھ ۆ    م   س ن  ەر ھ س  ى شى رە  ھ س ن  ەر ھ س  ز بەم  وەرر دۇ. بر 

    د ىمر  ەر   دۇ. مە   ە : «»يەنە ئ جەز    من ن 
 )بر   س ە   ەمە (

 ) ە  ھ    ەمن ن ە   ۋار ە    ش  ھ ڭ مد ن غەى ل  ەمە (
 دېگەنگە  ورشەش. 
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 مت ارين

 :أجب عن األسئلة اآلتية  1-

 ماذا أراد الطالب أن يعرفوا؟ (1)  

 أرسب أحد يف هذا الفصل؟ (2)  

 املدرس؟له  من الذي قرأ اآلية؟ وماذا قال (3)  

 الفصل؟ أمسع له املدرس باخلروج؟ من الذي أراد أن خيرج من (4)  

، وي َسمَّى "اْسَم فاعِّلٍّ  الساَّرِّق " اِّْسمِّّ يدلُّ على من قام بالسَّرَِّقة، وهو م ْشَتقي من َسَرقَ " 2- َيْسرِّق 
ْنه الفِّْعل ، وهو على َوْزنِّ  ". اسم  الفاعِّلِّ اسٌم َمص وٌغ لَِّما ( حنو: َعاِّمل. َجاهِّل َوَقَع مِّ  .)فَاعِّلٍّ

منها الفعل الذي  َذاهِّب. استخرج من الدرس أمساَء الفاعلني الواردة فيه، واذكر َمَع كلِّّ واحد
 :اْشت قَّ منه على النحو التايل

 الفعل الذي اشتّق منه اسم لفاعل  

 َس َرَق َيْس رِّق   َس ارِّق  

 :اآلتيةص ْغ أمساَء الفاعلني من األفعال   -3

  
 اسم الفاعل الفع ل اسم الفاعل الفع ل  

 ........................... َعلَِّم يَ ْعلَ م   ........................... قَ َتَل يَ ْقت  ل    

 ........................... َسَجَد َيْسج دً  ........................... َجهَِّل َُيَْهل    

 ........................... رَكَِّب يَ رَْكب   ........................... رََكَع يَ رَْك ع    

 ........................... َخَدَم خَيْدِّم ........................... َجَلَس َُيْلِّس    

 ........................... َكرَِّه َيْكَره   ........................... َشهِّ َد َيْشَهد    

 ........................... َعَقَل يَ ْعقِّل   ........................... َلعَِّب يَ ْلَعب    
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 َس َأَل َيْسَأل    
........................... 

َرأ    بَ َرأَ يَ ب ْ
........................... 

 َأَكَل يَْأك ل    
........................... 

 َأَمَر يَْأم ر  
........................... 

 :عني أمساء الفاعلني فيما يلي  4

 من قاتِّل  عليٍّّ رضي الّل عنه؟ (1)  

َهر السَّائِّلَ  (2)    .ال تَ ن ْ

 .تقول أََلَدْيَك شاهٌِّد على ما (3)  

 .املَج وسيُّ َعابِّد  النارِّ  (4)  

 .َأْفغانِّْسَتان كبري مناملِّْحَرابِّ عاِّملٌ   ذلك الرجل  اجلالِّس  أمامَ  (5)  

 َأالعِّب  ك َرةِّ قدمٍّ أنَت؟ (6)  

 .يَقِّنيِّ اجلاهِّلِّ  َظن  العاقِّلِّ خرٌي من (7)  

 .فعلت  ذلك وأنا َكارٌِّه له (8)  

 . زِّيادٍّ  فاتح األْنَدل سِّ طارِّق  بن   (9)  

يَْأيتِّ  " :  عليه وسلمالّل عنه قال: قال رسول الّل صلى هللا  عن أََنسٍّ بنِّ مالكٍّ رضي (10)  
ْينِّه كالقابِّضِّ على اجلَْمر على الناس زَماٌن الصَّابِّر    .رواه الِّّرتْمِّذِّيُّ  ."فيهم على دِّ

نيَ  هم وما النار من خَيْر ج وا أن ي ريدونَ : }تعاىل قال( 11)   َارِّجِّ { م قِّْيمٌ  َعَذابٌ  وِلم منها، خبِّ
 [.37/املائدة]

م ْشَتقي من س رَِّق، وي َسمَّى )اْسَم  َيد لُّ على ما َوقَ َعْت عليه السَّرَِّقة ، وهوَمْسر وٌق " اِّْسٌم " . 5
(. اسم  املفعولِّ اسمٌ   .َمص وٌغ من الفعلِّ املَْبينِّّ للمجهول للداللة على ما َوَقَع عليه الفعل   َمْفع ولٍّ

 .وهو على وزن )َمْفع ول( من الفعل الثُّالثِّيِّّ امل َجرَّدِّ 

منها الفعل املشتّق منه  املفعولني الواردة فيه، واذكر مع كّل واحد من الدرس أمساءاستخرج   
 :على النحو التايل
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 الفع ل اسم املفعول  

 ك تَِّب ي ْكَتب   َمْكت  وبٌ   

 :صغ أمساَء املفعولني من األفعال اآلتي ة 6 -

 املفعول اسم الفع ل املفعول اسم الفع ل  

 .............................................. و لِّ دَ  .............................................. ق تِّلَ   

 .............................................. ك  رِّهَ  .............................................. ع  لِّمَ   

 .............................................. أ كِّ لَ  .............................................. س  ئِّلَ   

 .............................................. د فِّ نَ  .............................................. ش  رِّبَ   

 .............................................. غ سِّ لَ  .............................................. ق  رِّىءَ   

 .............................................. خ لِّ قَ  .............................................. و جِّ دَ   

 .............................................. ف صِّ لَ  .............................................. ك سِّ رَ   

 :األوىل وخطَّنْي حتت الثانية َعنّي أمساَء الفاعِّلني وأمساء املفعولني فيما يلي. ضع َخطّاً واحداً حتت  7-

؟منكما الضارب   قال املدير للطالبني : َمنْ  (1)    وَمْن املضروب 

 .املقتول  إىل املستشفى فَ رَّ القاتِّل  ون قِّلَ  (2)  

 .ولكّننا مل جند لديه املاَل املسروقَ  قَ َبْضَنا على السارق، (3)  

 .مسموع يف َأْحياءِّ املدينة املنوَّرة أَذان املسجدِّ الًنَبوِّيِّّ  (4)  

 دجاٌج مذبوح؟ قلت للبَ قَّال : أيوجد لديك (5)  

 .هذا الطالب َمْفص ول (6)  

َيةِّ اخلالِّقِّ  ال طاعَة لَِّمْخل وقٍّ يف (7)    .َمْعصِّ

 .هذا بَ ْيٌض مسلوق (8)  

َْنكِّيب   الّل عنهما قال: َأَخَذ رسول الّل صلى هللا عليه وسلم عن عبد الّل بن عمر رضي (9)   مبِّ
 (.البخاري رواه)َكأَنََّك َغريٌب أو َعابِّر  َسبيلٍّ "  فقال: "ك ْن يف الدنيا
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 [193/ األنعام{ ]والن ََّوى احَلبِّّ  فالِّق   اللّ  إنّ : }تعاىل قال( 12)  

 :تأمل ما يلي  -8

 .اِّْش رَتَى. َيْش رَتِّي. اِّْش رَتِّ   

 بَكم اشرتيت هذه الساعة؟ (1)  

 .مِّن املكتبة؟ َماذا تريد أن َتْشرَتِّيَ  (2)  

 .اِّشرَتِّ ذاك فإنه أحسن   .ال َتْشرَتِّ هذا املْعَجم (3)  

 [111/ التوبة{ ] نَّةَ اجل ِلم بأنَّ  وَأْمواَِل م أَنْ ف َسهم املؤمنني مِّنَ  اْشتَ َرى اللّ  إنَّ : } تعاىل قال( 4)  

... " هذه ما النافية، وهي من أخوات )لَْيَس( تدخل علىَ "  -9 االمسية، فَ تَ ْرَفع  اجلملة  ما أنا بغافِّلٍّ
 [.31/ يوسف{ ] َبَشراً  هذا ما: } احلَِّجازِّيََّة( حنو االْسَم وتَ ْنصِّب  اخلَبَ َر، وتسمَّى )ما

 [.74/ البقرة{ ] تَ ْعَمل ون عّما بِّغافِّلٍّ  هللا وما: } الزَّائَِّدة، حنو وقد يَ ْقرَتِّن  خب ها بالباء  

ْل ما    :على اجلمل اآلتي ةاحلجازيَة  اقرأ املثال، مث َأْدخِّ

جتهدٍّ  ما أنت جمتهداً  أنت جمته دٌ     ما أنت مبِّ

 .................................................... .................................................... أنا قارِّئ (1)  

 .................................................... .................................................... حن ن ُت ارٌ  (2)  

 .................................................... .................................................... ه و قريبٌ  (3)  

 :اآلتي ةهات مضارع األفعال   -12

ف ...................  َكَفل    ................... َس َبقَ  ................... َوَرد ................... أسِّ

 ................... َس َلقَ  ................... فَ رَّ  ................... نَ َه رَ  ................... َغَفلَ   

 ................... فَ َلقَ  ................... َع بَ رَ   
  

      

 :هات مجع األمساء اآلتي ة  -11

َه ة ................... ق  ْف ل ...................  يَتِّ يم    ................... َعابِّ د ................... جِّ
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 الدرس اخلامس (5) 

  

 ىف مكتب مدير معهد اللغة العربية  

 وتىبم ەرنرنىڭباىشخشنىسىۇيب.ىتاە ر  بتىلىبانىست

 )يسمع طرق على الباب (

 (بۇ اىشىانىڭبچىاىلگىىنباشڭلىنى)

 املدير : أدخل .

 م ەرنب:بكىنرڭب.

 )يدخل شاب ويسلم (

 )ۇىنبدششبدىگىتبكىنرپبسشالمبۇىنرۇ ب(

 أطالب جديد أنت ؟وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاتە . 

 ڭىباوا غ چىم ب؟ىسىزبدب

 الشاب : ال, أنا زائر .

 دششب:بدشقب،بمەنبىريش ر تچىب.ب

 وسهال . إجلس . من أين أنت ؟  املدير : أهال

 م ەرنب:بخوشبكەپسىزب.باولت  ر ڭب.بسىزباەدە رەرنب؟

  معهد اللغة العربية بالهور .الشاب : أنا من باكستان , أنا حماضر ىف

ب ب: بلىاسىيەبدشش باىنىستوتىۇي بتىلى باە ر   بالھ  رەراى بمەن ب، بپشكىستشنۇرن مەن

 سۆىلىگۈچىب.

 الفرصة لزيارة معهدكم الشهري . جئت حاجا , فاغتنمت هذه

ڭال ر ىبۇ بپ  رسەتىنبسىلە رنىڭبەيڭلىقباىنىستوتىببمەنبھەجباىلىپبكەلۇرمب،بك ڭالكقشب
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 ىريش ر تباىلىمباۈچۈنبچىڭبت تت مب.

ب أن أطلع على حعهد لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا , فأقيل يل إنە أحسن م

 مناهجە وكتبە .

ۈگۈتىۇرغشنباەڭبۇرغشنال رغشباە ر  بتىلىباتوتنىڭباە ر  بتىلىىنبسۆىلىيەملەدمشڭشبۇ باىنىس

بۋ ب بپىنوگىنيممىلىنى باۈگۈتۈش با نىڭ بمەن بك ڭش ب، بەرىيىلۇى باىنىستوت دشخشى

 .رمەنشىبكۆ رقىشىنبدشخكىتشپلىنرىنبكۆ رۈ بۇې

 املدير : مرحبا بك . ماامسك ؟

 م ەرنب:خوشبكەپسىزب.باىسمىڭىزبنىمەب؟

 الشاب : امسي مهدي بن عبد اهلادي .

 دششب:باىسمىمبمھۇيبۇنبعبۇبيهلشەيب.

 املدير : يدرس ىف معهدنا دارسون من معظم بالد العامل . يرتاوح عددهم بني

 أربعمائة ومخسني ومخسمائة . 

ۇىزنىڭبۇ باىنىستوتتشبە نيشنىڭبكۆپىنچەبەۆلەتلىنرۇرنباوا غ چىال رباوا دۇ ب.ببم ەرنب:

 ا ال رنىڭبسش ىبتۆتبدۈىباەللىكبۇىلەنبۇەشبدۈىباەتنيپىۇيب.

وهي هدية لك . وهذه بعض ومدة الدراسة فيە سنتان . هذه نسخة من املناهج , 

 كتبنا .

بۇ باا باىنىستوتتىاىباوا  ىنيممىلىنرنىڭبۇىنبشبپىنوگت وا  شبم ەەرىتباىااىبدىلب.

 ۇ بۇىزنىڭبكىتشۇلىنرمىزنىڭبۇىنباىسمىب.ببن سخىسىب.بۇ بسىزگەبھەەريەب.ۋ 

 مهدي : أين ميكنىن شراء هذه الكتب ؟

 ۇ بكىتشۇال ر ىباەدە رەرنبسېتىۋېلىشىمبم ماىنب؟

 املدير : هذه الكتب التباع . ميكنك احلصول عليها جمانا من عمادة خدمة اجملتمع .

 رنب:بۇ بكىتشۇال ربسېتىلمشدۇ ب.م ەب
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 سىزبۇ بكىتشۇال رغشبە بۋ تباىشلىنىبمە ركىزرۇرنبھەاسىزباىنرشەلەدسىزب.

 )يدخل ساق ويصب هلما القهوة (

 )چشدچىبكىنرپبا باااەدلەنگەباەھۋ با د  بۇىنرۇ ب(

 وفيها عنواىن وعنوان املعهد . مهدي : أدعوك لزيارة معهدنا . هذه بطاقىت ,

ب: ببمەھۇى بمىنىڭبمەن بۇ  ب. بچشاىنرمەن باىلىشقش بىريش ر ت بانىستوتىن بۇىزنىڭ سىز ى

 كش رتوچاشمب،با نىڭۇيبمىنىڭباشە ررسىمبۋ باىنىستوتنىڭباشە ررسىبۇش رب.

ة وأزور صاملدير : أنا مدعو حلضور مؤمتر ىف باكستان بعد أشهر . سأنتهز هذه الفر

 معهدكم إن شاء اهلل .

نرلغشنب.باشدۇرنبكىيىنباېچىلىۇرغشنبكېڭەكاەبچشاىم ەرنب:بمەنبپشكىستشنۇراىبۇىنبنەچچەب

مەنبم ك بپ  رسەتىنبچىڭبت ت  بسىلە رنىڭباىنىستوتىڭال ر ىبىريش ر تباىلىمەنباشلالھب

 خشلىسشب.

 ب لك مزيدا من القهوة يا شيخ ؟الساقي : أأص

 چشدچىب:باىبكەدىخبسىزگەباەھۋ ەرنبكۆپنيقبا دشمي ب؟

 ضيلة الشيخ . جزاك اهلل خريا .ن يا فمهدي : ال , وشكرا .... أستأذنك اآل

ب ر مھەتب.....اىبپەىرلەتلىكبكەدىخبسىزەرنب ر خسەتبسو ريميەنب.ب بدشقب، مەھۇىب:

 اشلالھبسىز ىبدشخشىبم كشپشتلىس نب.

محة . والسالم عليكم وراملدير : إىل اللقاء . صحبتك السالمة ىف احلل والرتحال 

 اهلل . 

ب ب. بۇول ڭ باشمشن بكۆ رۈكاىچە ب: بدش ربم ەرن بسشالمەتلىك بمشڭغشنۇي بۋ  بت  رغشنۇي سىزگە

 و رمحةبيەللب.ببۇولس نب.بويلسالمبعليام
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 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:
 

 ئەجۋەف پېئىلنىڭ ئۆتكەن زامان شەكلىنى مەجھۇل قىلىش ئۇسۇلىمەزمۇن:  -1
 توغرىسىدا 

 «»شنننننننننننننننەك  س    ە ننننننننننننننن   ەنننننە  ننننند  بوي ۇە  ۈچ ئەمى  نننننك ىېئ   من نننننن  ۆر ە  زامنننننە 
 ننۆ ننۇ ننم نننننننند  مەجننقننر  ە نن  ننس نننننننندۇ.  ەمننمننننننننەى بننر ئەم نن ەت يننۆرنن  نن  ننش    ئەمن  ننننننننە ننم شننننننننننننننن ننش 

 بو  د غەن      ۈچۈ   ەجۋ ف ىېئ  دا شر بوي ۇە جەم؛ بو مەيدۇ. مە   ە : 
 )ز يەم ت ە   سد؛() ې   د؛(        )دېي  د؛( 

 دېگەنگە  ورشەش. 
ن   ې  ننۆ «» ۆ ۇ م گە بننەما  م كې  نندۇ. مە ننننننننننننننن  ە : « »ممر  ە ننننننننننننننن  نند  بر ىېئ   

 ئەم  ەر  ك كې  ۆ ەە غە ى كې ننننننننننە « »دۇم.  رن ڭدا «» ېي  ننننننننننەقى  رن ن  ە نننننننننن   نننننننننن  
ئەمى ە ئەم  ەت  ېغ ھ كە گەچ ەى ئەم       ە د د    ئەمى ە  ې  ۆ بېھ  گە . شرن ن 

 كې  ش مرننننننە ننننننننننننننن نننننۆ« »ەنننننند ن ز ھ ئەم  ەرس نننننن  نننننەمە  ننننننننننننننن ننننند ن بو غنننننە .  ننننن« »ب  ە  
د ن   بەم ت بر  ە ننننننننن   «»غە  ە مەشننننننننن رمۇ غە . شنننننننننرن ن ب  ە  «» —« »بو غەچ ەى 

 گە  ۆزگ ھ ۆ ەە غە . «» ۆ ۇەمد    ىېئ ل شەك   
 رق  ەجۋ ف ىېئ ل كە  ەى  رن ن  ۆر ە  زامە  شەك   «»دېمەكى  ەمد؛ ئەمەەنداق 

 مرشر ەە  د  بوي ۇە مەجقر غە  ەي ندۇم   دۇ. 
.  رن ڭدا گە بەما  م كې  دۇ«»بو رنى « »ن نن  ە ننننننننننننننن   ننننننننننننننن مر «»شنننننننننننننننرن ڭند كى 

د ن   بننەم ت كې نننننننننننننننە  ئەمن ئەم  ەر  ننك كې  ننۆ ەننە غننە ى كې نننننننننننننننە  ئەمن ئەم  ەت «»
ەينننننند غننننننە  بو غننننننەچ ننننننەى  رن ننننننن ئەم       ننننننە نننننند نننننند    ئەمى ە يۆر ەن بېھ  گە ى كۆرۈم  م

 گە  ۆزگ ھ ۆ ەە غە . «»شرن ن ب  ە  بر ىېئ ل شەك   
  ق  ەجۋ ف «»؛ «»دېمەكى  ەمننند؛ ئەمەنننەننننداق كە گۈ ننننننننننننننن  زامنننە  شنننننننننننننننەك  س نننن 

   دۇ:   ەي ندۇم ىېئ ل كە  ەى  رن ن  ۆر ە  زامە  شەك   مرشر ەە  د  بوي ۇە مەجقر غە 
 /←/←

و  ننننننەقى بشننننننرن ڭد كى  ەجۋ ف ىېئ  س ن كە گۈ نننننن  زامە  شننننننەك  س  مەجقر  ە  مەەۇ  
 س ننن  ردۇ  نند    كې ننننننننننننننە  ئەمىس ننن ئەم       ننە نند نند    ئەمى ە يۆر ەن بېھ   ننۆ «»

 مە   ە :   ە مەش رم   دۇ.ەە «» ۆز؛ 
 () ې    دۇ←)دېي   دۇى  ۆز  س دۇ(   ←
 )ئەيد   دۇى ەوغ  س دۇ(←

 دېگەنگە  ورشەش. 
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 توغرىسىدا  ئەجۋەف پېئىلدىن ئىسىم پائىل ياساشمەزمۇن:  -2
 ۆ ۇ م ننند  ينننە ننننننننننننننن   ننندۇ.  ې  نى  رن ڭننند    « »ىېئ  ننند مر    ننننننننننننننن   ىنننە  نننل  ەجۋ ف 

 ن رم   دۇ. مە   ە : -)ئەمز (گە  ە مەشن« »ر ن كېي ن كە گە  كې ە  ئەمن «»
 ە     : ←/

 ە     : ←/
  دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  مەزمۇن: ناقىس پېئىلدىن ئىسىم پائىل ياساش -3
نەە   ىېئ  د ن    نن   ىە  ل يە نن غەندا        ننركر  ب ھ كې  ۆ ەە  د غە  بو غەچ ەى 

  ەر ھد    كې ە  ئەمن چۈشۈن كې  دۇ. مە   ە : 
 )چەە ھغرچ (←/      

 دېگەنگە  ورشەش. 
 ومۇندا  -4غە بەما  م كې ەر  . «»بو رنى  «»ن ن  ە نننننن   نننننن  «»برن ڭد مر 

 — «»غە  ە مەشنننننن رمۇش ەە  د  بو غەچ ەى برن ڭد    «» —« »كە گە   ە د؛ ز ھ  ق 
كې ننە  ئەمن بو غەچ ەى ئەم      رەشنن نغە ى برن ن ب  ە  « »غە  ە مەشنن رمۇ غە . «»

ەشنننننننننن نغە . مر ر«» ننننننننننركرن  ب ھگە كې  ۆ ەە غەچ ەى ن ن «»رەنۋ سس ن  ننننننننننركرن  ب  ە  
 ەە غە .  غە  ۆزگ ھ ۆ«»نەر ج د   ە     ۆ ۇەمگە  ريغر  كې  د غە  بر ىېئ ل شەك   

ۆ كەر ە  نننننننننننننس -ك ھ ەى  رن ڭد    رەش  ننننننننننننن« »شرڭەى برنداق       ىە   س ن  ە د غە 
 ھگە ن ك ھم گەچ ەى        ركر  ب  ق     مغە رەنۋ «»ەەي  ۆ كې  دۇ. چۈن  ى « »

 غە  ورشەش. «»كې  ۆ ەە مەيدۇ. مە   ە : 
د ن  «»دېگە  نەە   ىېئ  س ن    نننننننننننن   ىە    مر « / »شننننننننننننرن ڭد كى 

 غنننننە ئەم  ەت  ېغ ھ بو غنننننەن     ن«»بو رنى « »رۈم  س ننننندۇ. برن ڭمر  ە ننننننننننننننن   ننننننننننننننن  
  ۆ رەشننننننننن نغە ى  ەند ن        نننننننننركر  ب ھ كې  ۆ ەە  د غەن      رن ڭد    ئەم  ەت  ې

 غە  ۆزگ ھ ۆ ەە غە . «»مر رەش نغە . شرن ن ب  ە   ر «» ۈچۈ  
« »ك ھگۈز   ەى رەش  س ۆ كەر ە   ە   د    « »يەنە شرن ڭد كى  رن ن  ە د غە 
  )كۈر ۈچ ( دېگەنگە  ورشەش.← ومن غە ەەي  ۆ كې  دۇ. مە   ە : 

 توغرىسىدا  ئەجۋەف پېئىلدىن ئىسىم مەپئۇل ياساش ئۇسۇلىمەزمۇن:  -4
 ۆ ۇ م نننننند  يننننننە ننننننننننننننن   نننننندۇ.  ې  نى  رن ڭنننننندا « »   ننننننننننننننن   مەىئر   ەجۋ ف ىېئ  نننننند مر 

 د غە  سئەم  ەت يۆر    ش    ئەمن رەشننن  س ش بو غەن     ن  ەمە  يەر ە    ننن ېمە  ە   
دېگە  /» ۆ ۇ م گە  ريغر  كە مەيننندۇ. مە ننننننننننننننن  ە : « »   ننننننننننننننن   مەىئر  
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رن نننن  ۆ ۇ م گە مننە  كە مەينندۇ.  « »بو رنى  ر « »ىېئ  س ننن    ننننننننننننننن   مەىئر   
  . بنننننەما  م كې ەرغنننننە «»بو رنى « » ۆزگ ھ ش جەمينننننەن  مرننننننداق:  ە ننننننننننننننن   ننننننننننننننن  

ئەم  ەر  ننننك     ننننە نننند؛  نننننننننننننننركرن رق بو غننننەچ ننننەى  رن ننننن ئەم       ننننە نننند نننند    « » رن ڭنننندا 
ئەمى ە يۆر ەن بېھ  گە ى  ننننەننننند ن        نننننننننننننننركر  ب ھگە كې  ننننۆ ەننننە غننننەن      ۈچۈ  ب ھ 

رەشننننننن نغە ى شنننننننرن ن ب  ە   ە ننننننن    ۆ ۇەمگە  ريغر  كې  د غە  بر ىېئ ل « » نننننننركرن رق 
 غە  ۆزگ ھ ۆ ەە غە . «»ېمە د    شەك       
  رق  ەجۋ ف ىېئ   من ن       مەىئر   مرشر م  ە غە  ورشەش رۈم  س دۇ. «»دېمەكى 

غە بەما  م «»   ننننننننننننننن   مەىئر  چ   ندۇ. برمر « »د ن «/»شنننننننننننننننرن ڭند كى 
ئەم  ەر  ك     ە د؛  نننننننننننركرن رق « » دۇم. برن ڭدا«» ەمە . شنننننننننننرڭەى  ە ننننننننننن   ننننننننننن  

« »بو غننننەچ ننننەى  رن ڭنننند    ئەم  ەت  ننننە نننند نننند    ئەمى ە يۆر ەن بېھ  گە ى بر چننننەغنننندا 
 ەند ن  رەشننننننن  ۋې   گە .« »دا        نننننننركر  ب ھ كې  ۆ ەە غەچ ەى  نننننننركرن رق «»ب  ە  

ۈچۈ ى   ۆز س ننننن  ننننە نننند نننند    ئەمىس ننننن ز ھ  ننننك  وەر  شننننننننننننننن س  رە ەن ە   نننند غننننەن     « »
 رن ننننن  ننننە نننند نننند    ئەمىس ننننن ئەم      ز ھغننننە  ننننە مننننەشننننننننننننننن رمۇ غننننە . شنننننننننننننننرن ننننن ب  ە  نۆ  ر ە 

 دېگە        مەىئر  شەك   ەنگە . « »    ېمە  ە   س ۋار ە  
  ق  ەجۋ ف ىېئ   من ننننن    ننننننننننننننن   مەىئر   مرشنننننننننننننننر م  ننننننننننننننننننە غننننە  ورشننننننننننننننننننەش «»دېمەكى 
 رۈم  س دۇ. 

 توغرىسىدا  ىم مەپئۇل ياساش ئۇسۇلىناقىس پېئىلدىن ئىسمەزمۇن:  -5
غە مە  «»ننەە   ىېئ  ند ن    ننننننننننننننن   مەىئر  ينە ننننننننننننننن غەند مر  ە ننننننننننننننن  د     ۆ ۇەم 

   ننننننننننننننن    «»د ن «»كە مەيدۇ.  ې  نى  ە ننننننننننننننن   ننننننننننننننن  مە  كې  دۇ. مە ننننننننننننننن  ە : 
دۇم. «» رن نن  ە ننننننننننننننن   ننننننننننننننن  غنە بنەما  م كە مەيندۇ. شنننننننننننننننرڭننەى «»مەىئر  چ   ندۇ. بر 

برن ڭدا       ئەمن ب ھ ج س   نى شرنداە  ب ھ سۇ  ئەمن  ركرن رقى      سۇ  ئەمن 
« »ئەم  ەر  ك بو رشنننننننن  ن   بەم ت   دغەمس ن شننننننننەمر  رو رق ئەز ھ نغەچ ەى  ننننننننركرن رق 

ئە ننننننننننننننن ل « »غنە   ندغنەم ە   نۆ ك ھ شننننننننننننننن ۈم  ې   گە . شنننننننننننننننرن ن ب  ە  «»ئەم  ەر  نك 
 بو غە . 

  رق نەە   ىېئ   من ن       مەىئر   مرشر م  ە غە  ورشەش رۈم  س دۇ. «»دېمەكى 
غنننننە بنننننەما  م «»   ننننننننننننننن   مەىئر  چ   ننننندۇ. بر « »د ن «»شنننننننننننننننرن ڭننننند كى 

 ۆ ەە غە  ب ھگە كې « »ب  ە  « »دۇم. برن ڭدا «» ەمە . شرڭەى  رن ن  ە      
غنننە  نننە منننەشننننننننننننننن رمۇ غنننە ى  نننەنننند ن «» —« » نننننننننننننننركرن رقى شنننننننننننننننرڭنننە برن ڭننند    « »ئەمننند  

ۆ غنننننە   ننننندغنننننەم ە   ننننن«»  ننننندغنننننەمس نننننن شنننننننننننننننەمر  رېپ   نننننۆ ەنننننە غنننننەن      ۈچۈ   ر كەيس ننننند    
 ۆز س نننن  نننە ننند ننند    ئەمىس نننن ز ھ  نننك  وەر رشننننننننننننننن س  « »ك ھ شننننننننننننننن ۈم  ې   گە .  نننەنننند ن 

 ۈچۈ ى  رن ن  ە د د    ئەمىس ن ئەم      ز ھغە  ە مەش رمۇ غە . رە ەن ە   د غەن     
 شەك   ەنگە .  دېگە        مەىئر « »شرن ن ب  ە  نۆ  ر ە     ېمە  ە   س ۋار ە  

   ق نەە   ىېئ   من ن       مەىئر   مرشر م  ە غە  ورشەش رۈم  س دۇ.«»دېمەكى 
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  توغرىسىدا« َسلَّمَ »مەزمۇن:  -6
 ەى دېگە   ەر ھ س  ز ھ ە  غرچ  ەوشنرمۇە كە « »دېگە  ىېئ  د ن كېي ن « »
 )يەن   ە  ە مر  ە ەي رم دېد؛( دېگە  مەن س  ب  د م دۇ. مە   ە : «  ە م ە  د؛» ر 
 ) ر  ەڭە  ە م  ېي   (        
 )مە   ر  ەز مغە  ە م ە  د  (       

 دېگەنگە  ورشەش. 
دېگە   «بەمد؛»ى «رەىشرمد؛»دېگە  ەوشرمۇە كە  ەى « »د ن كېي ن «» ەگەم 

 مەن س  ب  د م دۇ. مە   ە : 

 ) وەرغرچ  م  وەرر رچ غە د ى ەم ەمن  بەمد؛(
  ورشەش. دېگەنگە

 

 

 

 

 مت ارين

  

  

 :أجب عن األسئلة اآلتي ة  1-

 املعهد؟ من الزائر؟ ما امسه؟ مل زار (1)  

 أين ميكن احلصول عليها؟ أَت  َباع  كتب  املعهدِّ؟ من (2)  

 :تأمل املثال للفعل األجوف املبين للمجهول، مث أكمل النَّاقِّصَ   -2

 املض ارع  امل اضي  

 املبين للمجهول املبين للمعلوم املبين للمجهول للمعلوماملبين   

 ي  َق ال   يَ ق  ْول   قِّْي لَ  قَ الَ   
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 ي  بَ اع   يَبِّْي ع   بِّْي عَ   بَ اعَ   

 ..................................... َيس  وق ..................................... َس اقَ   

 ..................................... يَ ز ور   ..................................... زَارَ   

 ..................................... َيزِّيْ د   ..................................... زَادَ   

 ..................................... خَيَ اف   ..................................... َخافَ   

 :َعنيِّّ األفعاَل اجلَْوفَاَء يف األمثلة اآلتي ة -3

َعْت سيارتك يازبري؟ (1)    .بيعت بَِّعَشرة آالف رياال بكم بِّي ْ

 .واملََج الَّت   هنا ت  َباع  الصحف   (2)  

 .َست َباع  باملََزادِّ  يَقال  إّن هذه األرضَ  (3)  

 .ي  ْوَزن   أَي ك ال  التَّْم ر  َأمْ  (4)  

 [.48/املرسالت{ ] يَ رَْكعون ال ارَْكع وا َِل م   قِّْيلَ  وإِّذا: } الت َّْنزِّيلِّ  ويف( 5)  

، مث أكمل الناقِّص  -4  :تأمل املثال السم الفاعل املَص وغ من الفعل امل َضعَّفِّ

جٌ  َح اجي  َح جَّ     أصله َح اجِّ

 ................................................................... ...................................................................  َظنَّ  

 ................................................................... ...................................................................  مرَّ   

 ................................................................... ...................................................................  َضلَّ   

 ................................................................... ...................................................................  َدلَّ   

، مث أكمل -5  :الناقص تأمل املثال السم الفاعل املَص وغ من الفعل األْجَوف الَواوِّيِّّ

 قَاوِّلٌ أصله  قَائِّلٌ  قَال يَ ق  ول    

 ................................................... ...................................................  زَاَر يَ ز ور    

 ................................................... ...................................................  َصاَم َيص وم    

ن ه)  ...................................................  نَاَم يَ نَ ام      ("واٌو وَتْظَهر  يف املَْصَدرِّ "نَ ْوم َعي ْ
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، مث أكمل الناقص  -2  :تأمل املثال السم الفاعل املصوغ من الفعل األجوف الَيائِّيِّّ

 َأْصل ه بَايِّعٌ  بَاعٌ  بَاَع يَبِّيع    

 ......................................................................... ........................................................  َماَل ميِّيل    

ري      ......................................................................... ........................................................  َساَر َيسِّ

 ......................................................................... ........................................................  َعاَش يَعِّْيش    

يل      ......................................................................... ........................................................  َساَل َيسِّ

 :تأمل املثال السم الفاعِّل املَص وغ من الفعل الناقص الواوي، مث أكمل الناقص  -7

 َداعِّوٌ أصله  َداعٍّ )الدَّاعِّي( َدَعا َيْدع و  

 ......................................................................... ........................................................  جَنَ ا يَ ْنج  و  

 ......................................................................... ........................................................  َعَفا يَ ْعف  و  

ل  و    ......................................................................... ........................................................  َتال يَ ت ْ

 :املصوغ من الفعل الناقص اليائي، مث أكمل الناقصتأمل املثال السم الفاعل  -8

 السَّاقِّي َساقٍّ  َسَقى َيْسقِّي  

 ......................................................................... ........................................................  َهَدى يَ ْهدِّي  

 ......................................................................... ........................................................  َزَن يَ ْزنِّ   

 ......................................................................... ........................................................  بَ َن يَ ْبينِّ   

 ......................................................................... ........................................................  َبَكى يَ ْبكِّي  

 ......................................................................... ........................................................  َنسَي يَ ْنَسى  

 : التايل ص غ أمساَء الفاعِّلني من األفعال اآلتية، واذكر نوع كل فعل منها على النحو  -9

 أصله اسم  الفاعِّل املَص وغ منه نَ ْوع ه الفِّْعل  

جٌ  َح اجُّ  امل َضعَّف َحجَّ     َحاجِّ

. تَاَب. َغاَب. َشَفى. رََجا .َجَلَس. َأَكَل. َسَأَل. قَ َرأَ     .َوَقَف. َشكَّ



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

68 

 :تأمل املثال السم املفعول املصوغ من الفعل األجوف الواوي، مث أكمل الناقص  -12

 أصلَه مْقو ْولٌ  َمق ولٌ  (يَ ق ول قَالَ ) قِّْيلَ   

 ........................................................ ................................................... (يَ ز ور   زَارَ ) زِّيْ رَ   

 ........................................................ ................................................... (يَ َلو م   المَ ) لِّ ْيمَ   

    

 :تأمل املثال السم املفعول املصوغ من الفعل األجوف اليائي، مث أكمل الناقص  -11

ي  ْوعٌ  َمبِّْيعٌ  (يَبِّْيع   بَاعَ ) بِّْيعَ     أصلَه مب ْ

 ........................................................ ................................................... (َيكِّْيل   َكالَ ) كِّْيلَ   

 ........................................................ ................................................... (َيزِّْيد   زَادَ ) زِّيْ دَ   

          

 :الناقص الواوي، مث أكمل الناقصتأمل املثال السم املفعول املصوغ من الفعل   -12

 أصله َمْدع ْووٌ  َمْدع وي  (َيْدع و َدَعا) د عِّ يَ   

ل و َتال) ت لِّ ىَ     ........................................................ ................................................... (يَ ت ْ

 ........................................................ ................................................... (يَ ْرج و رََجا) ر جِّ يَ   

    

 :تأمل املثال السم املصوغ من الفعل الناقص اليائي، مث أكمل الناقص  -13

َّ  (يَ ْبينِّ  بَ َن ) ب نِّ يَ    ن  ْويٌ  َمْبينِّ  أصله َمب ْ

 ........................................................ ................................................... (يَ ْقلِّي قَ َلى) ق لِّىَ   

 ........................................................ ................................................... (َيْشوِّي َشَوى) ش  وِّيَ   

 ........................................................ ................................................... (َيْكوِّي َكَوى) ك  وِّيَ   

          

 :اآليت صغ أمساء املفعولني من األفعال اآلتية، واذكر نوع كل فعل منها على النحو -14

 أصل ه املصوغ منهاسم املفعول  نوع ه الفعل  

 َمْشو ْويٌ  َمْش وِّيي  الناقِّص  اليائِّيُّ  َش َوي  
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َذ.   ك تَِّب.   .   .ق رِّئَ    س ئَِّل.   أ خِّ نْيَ )َصاَن َيص ون (   و زَِّن.   س رَّ يَ    .صِّ  .ن سِّ

 

والفعل الذي  استخرج من الدرس أمساء الفاعلني واملفعولني، واذْك ر َأْصَل كل واحد منها -15
 :اشتق منه، ونوع هذا الفعل على النحو التايل

 نوع الفعل الفعل الذي اشتق منه اسم املفعول اسم الف اعل  

  

والفعل الذي  عني أمساء الفاعلني واملفعولني يف اجلمل اآلتية، واذكر أصل كل واحد منها، -12
 .اشتق منه، ونوع هذا الفعل

  .َأيب ق اضٍّ  (1)  

َّ باحلجر هذا البيتَ ما َأمْجََل  (2)    !املَْبينِّ

 أصائم أنت؟ (3)  

بُّ اللَّْحمَ  (4)    .املَْشوِّيَّ والبَ ْيَض املَْقلِّيَّ  أ حِّ

 .َكَفاعِّلِّه الدَّالُّ على اخلري (5)  

 . َمْغس وَلٌة وَمْكوِّيَّةٌ  قالت يل أمي: َمالبِّس ك (6)  

 .األسبوع املاضي رجعت عائشة من الطائف يف (7)  

رَّك (8)    . َمص ونٌ  ال ََتَْف فإن سِّ

 أين املَْسؤ ول  عن االمتحان؟ (9)  

َن للعصر أال تَ َزال  نائِّماً؟ ق مْ  (10)    .فَ َقْد أ ذِّّ

ْلَعة   (11)    .املَبِّيَعة ، ما مل تكن َمعِّْيَبةً  ال ت  َردُّ السِّّ

 .أجب عن السؤال الَتايلِّ  (12)  
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الصَّغِّري  قال: "ي َسلِّّم    عن النيب صلى هللا عليه وسلم عن هعن أيب هريرة رضي الّل  (13)  
رواية: "ي َسلِّّم الراكِّب  على  الَقاعِّدِّ، والقليل  على الكثري". ويف على الكبري، واملَارُّ على

 ."واملاشي على القاعد، والقليل على الكثري املاشي،

 .َكَمْن ال َذْنَب له التَّائِّب  مَِّن الذَّْنبِّ  (14)  

 [17/الرعد{ ] َهادٍّ  قَ ْومٍّ  ولِّك لِّّ : } تعاىل قال( 15)  

 [.57/العنكبوت{ ] املَْوتِّ  َذائَِّقة   نَ ْفسٍّ  ك لُّ : } وقال( 12)  

َقل  صالة  اجل م عة (17)    .واملَْرئِّيَّةِّ  باإلذاَعتَ نْيِّ املَْسم وَعةِّ  ت  ن ْ

 :تأمل ما يلي -17

 .عليكم. َسلََّم ي َسلِّّم . َسلِّّمْ  َسلََّم عليه أي قال له: السالم  

 .اِّطََّلَع. َيطَّلع . اِّطَّلعْ  .اِّطََّلَع على األمر: َعلَِّمه    

 .َيْسَتْأذِّن . اِّْسَتْأذِّنْ  .إِّْذنَه  فيه. اِّْسَتْأَذنَ  اِّستْأذنَه يف كذا: أي طََلبَ  

 .اِّْغَتنِّم .اِّنْ تَ َهَزها. اِّْغتَ َنَم. يَ ْغَتنِّم   اِّْغتَ َنَم الف ْرَصَة: أي  

 .اِّنْ َتهِّزْ  .اِّنتَهَز. يَ ْنَتهِّز    

 .تَ َراَوَح. يَ تَ َراَوح    

 :هات ملضارع األفعال اآلتية -18

بَ  ........................ نطَ ق ........................ طرق     ........................ صحِّ

 :هات مجع الكلمات اآلتي ة  -19

 ........................  َمرْكز ........................ َهديٌهّ  ........................ نسخةّ   

 ........................ سِّ رّ  ........................ ع نوان ........................ ف  ْرَصة      

 :هات مفرد -22

ج  ........................  ش ؤون   ِّْ  ........................ َمن اهِّ
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 اْسم الَفاعِّل َواْسم املَْفع ول

 أْصل ه اْسم  املفعول َأصل ه   اسم الَفاعِّل الفِّْعل   َنوع  الفعل

 َكاتِّب َكَتب السامل
 َمْكتوب ________

________ 

 َمسرور َسارر َس ار ًس رّ  املضعف
________ 

 املهموز

 آخِّ ذ أخ ذَ  الَف اء
 َمْأخوذ ________

________ 

 َسائل َس َألَ  الَعني
 َمسؤ ول ________

________ 

 قَارِّئ قً رأَ  ال الَّمِّ 
 َمقر وء ________

________ 

 املثال

 َوازِّن وَزنَ  الَواويُّ 
 َموز ون ________

________ 

ر َيَسرَ  الَيائي  يَاسِّ
 َميس ور ________

________ 

 األجوف

 َمقوول َمقول قَاول قَائلٌ  قال يقولَ  الَواويُّ 

 َمبيو ع َمبيع بَايع بَائع بَاَع يَبِّيع   اليائي

 الناقص

 َمْدع وو َمْدع و   َداعِّو الداعي   داعٍّ     يدع و   دع ا   الواوي

 َمهد ويي  َمهد يي  َهاديٌ  اِلَادِّيَ   َه ادٍّ  َه َدى ْيهدِّي اليائي
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 الدرس السادس (6)

 

 

 أأنتم املشركون يف رحلة احلج ؟املشرف :) بعد التحية ( 

 كۈى تاۈچىب:)بسشالمۇرنبكىيىنب(بسىلە ربھەجبسەپىنرگەباشتنىشىۇرغشنال رم ب؟

 أمحد : نعم .

 اەمھەەب:بك نۇيقب.

املشرف : )يعدهم ويناديهم،مث يقول (:أنتم اآلن مثانية عشر . أين حامد وعبداهلادي 

 ؟

بسش ب)ا ال ر ى ب: باونبكۈى تاۈچى بھشىرن بسىلە ر بە دۇ (. بكىيىن باشنۇرن بچشاىنرپ نش 

 سەكاىزب.باشۇۇ لبھشەريبۇىلەنبھشمىۇباەدە رە ب؟

الرباء :حامد يف املطبخ، أما عبداهلادي فقد ذهب إىل املصرف . سيأتيان بعد عشر 

 دقائق إن شاءاهلل.

ىسشبۇ باىااەدلەنباشلالھبخشل ۇە ريب:بھشمىۇباشكخشنىۇيب،بۇىنيقباشۇۇ لبھشەريبۇشناىغشبكەتىتب.

 اونبمىن تتىنبكىيىنبكىلىۇ ب.

 املشرف : أمستعدون أنتم ؟

 م ب؟لىقباىلىپبۇولۇرڭال ركۈى تاۈچىب:بسىلە ربتەديش ر

 احلسن : إن شاء اهلل .

 ھەسەنب:باشلالھبخشلىسشب.

 : مىت السفر إن شاءاهلل ؟علي 

 ؟:باشلالھبخشلىسشبسەپە رباشچشنبباەىلب

 بإذن اهلل .يف الساعة الثالثة  املشرف :
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 كۈى تاۈچىب:باشلالنىڭباىز ىبۇىلەنبسشاەتباۈچتەب.

 أمحد: أين نلتقي ؟ 

 اەمھەەب:باەدە رە با چ  ركىمىزب؟

املشرف : نلتقي يف موقف السيارة باجلامعة . جيب أن تكونوا هناك قبل موعد السفر 

 . عبنصف ساعة .... هاتوا حقائبكم، وضعواها يف السيارة الواقفة أمام مدخل املهج

 بەلە ربا دە رو ر نۇيبا چ  ركىمىزب.بسىنشبتوختشدۇرغشنبانۋرنسىتتىاىبمشكىكۈى تاۈچىب:باو

سەپە ربۋياتىۇرنبدېنرمبسشاەتباىلگىنىبۇولىشىڭال ركىن كب.ب...بسوماىلىنرڭال ر ىباېلىپب

 نىۇيباود ڭال رب.كىرمباېغزىباشلۇرۇيبتوختىتىلغشنبمشكىلىپبدشتشانىڭبكىن

 الساكنون يف املهجع الثاني .نائف : ملا يأت زمالؤنا 

  ررۇرغشنبسشۋياۇيكلىنرمىزكەملىۇىب.ت نشاىفب:بۇىزنىڭباىااىنجىبدشتشاتشبب

 بنا عند حمطة القطار القدمي . املشرف :أولئك سيلحقون

 كۈى تاۈچىب:با ال ربۇىزگەبكونشبپود ىباىستشنسىۇيباوكلىۇ ب.

 إبراهيم : كم هم ؟ 

 اىربيھىمب:با ال رباشنچەب؟بب

 : هم عشرة .املشرف 

 كۈى تاۈچىب:با ال رباونب.ب

عمرو : حنن ذاهبون يف اليوم السابع. أخشى أن يكون الزحام شديدا يف املطاف 

 واملسعى .

بدەتتىنچى بۇىز ب: بتشۋي باەمنى بمەن ب. بۇش ررمىز باشتبىسەاببكۈنۇ  باو ر ن تىقباىلىۇرغشن

 اىستشڭچىلىقبۇولىشىۇرنباو راىمەنب.

أنا ذاهب إىل مكتيب . التنسوا أن موعدنا الساعة  املشرف: الختف اهلل امليسر ...

 الثانية والنصف يف موقف السايارت إن شاء اهلل .
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 .بش ررمەنىب....مەنباىشخشنشمغشبۇكۈى تاۈچىب:باو رامشباشلالھباشسشنباىلغ چ

بۇك  ىب بمشكىا ن متشڭال ر بسشاەىزنىڭبەريىشاەنبۋياتىمىز بتوختششباو رنىۇي ااىبىتبانش

 ىسشب.دېنرمۇيباشلالھبخشل
 

 

 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:
 

 

 توغرىسىدا ئىسىم زامان ۋە ئىسىم ماكان 
ئەم  ەت يۈز بەمگە   اە نننت ينننەك   ومۇنس  -  ش —   ننننننننننننننن   زامنننە        ننننننننننننننن   منننەكنننە  

  رە رمۇش  ۈچۈ  يە ە غە      مد ن   بەم ت. 
  ۆ ۇ م د  يە    دۇ. « »   « » ر  ۈچ ئەمى  ك ىېئ  د ن 

  ۆ ۇ م د  يە    دۇ: »      زامە           مەكە  مرنداق  ەئۋا  مدا 
 (  ەگەم ىېئ ل نەە   ىېئ ل بو  ە. مە   ە : 1

 )يۈگھ يد غە   ومۇ (←)مەڭد؛ى يۈگۈمد؛(/
 ) ەر د غە   ومۇ (←) ەر  (/

 دېگەنگە  ورشەش. 
؛ ز بەم  ك يەك  ى شننننننننننننننن  ك  وەر  د غە  «»( كە گۈ نننننننننننننن  زامە  ىېئ ل شننننننننننننننەك  س ن 1

 ىېئ ل بو  ە. مە   ە : 
 )رەنقەم  ەت مەيدان (   ←) ويس د؛(/

 )جوزا(←)يەزد؛(/
 دېگەنگە  ورشەش. 

 م نند   ۆ ۇ« »؛ ى شننننننننننننننن  ننك  وەر غننە  «»بەز نند  كە گۈ ننننننننننننننن  زامننە  شنننننننننننننننەك  س ننن 
غننە   ۆ ۇ م ند  رۈم  س نۆ ەنە  ند « »كە گە  ىېئ  ند ن    ننننننننننننننن   زامنە        ننننننننننننننن   منەكنە  

  ەئۋا  ممر  رچھايدۇ. مە   ە : 
 )شەمق رەم ن(   ←)ەريەش چ    (/ 
 )غەمب رەم ن( ←)ەريەش  و  رمد؛(  / 
 )مە ج د(←) ەجد  ە  د؛(  / 

 دېگەنگە  ورشەش. 
  ۆ ۇ م د  يە    دۇ:»      زامە           مەكە  مرنداق  ەئۋا  مدا 
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ز ھ  ك  ؛«» ەگەم ىېئ  س ن  ەر ھ؛  نننەغ م بو رنى كە گۈ ننن  زامە  شنننەك  س ن ( 1
 بو  ە. مە   ە : 

 ) و  رم د غە  جەيى مەج   ( ← ) و  رمد؛( /
 )بەن ە(  ← )ىر   ە مەش رمد؛(/

 دېگەنگە  ورشەش. 
 (  ەگەم  ەر ھ؛  ەغ م م  ە  ىېئ ل بو  ە. مە   ە : 1

 )رور ەيد غە   ومۇ ى مەيدا (   ← )رور  د؛( /
 )ەوي د غە   ومۇ ى  ومۇ (   ← )ەويد؛(  /

 دېگەنگە  ورشەش. 
ينننە ننننننننننننننننە غنننە     ننننننننننننننن   زامنننە        ننننننننننننننن   منننەكنننە   ۆ ۇ م ننند  « »ينننەك  « »بەز ننند  

    ەوشر  دۇ. مە   ە : «»ىېئ   ھ غە  ەيە    س ن 
 )ئۆكۈم چ   ھ   د غە   ومۇ ى  وت(  )مەك ەن(     

 )   م ا  ومۇ ى د م جە(   )كررربخەنە(      
 

 

 مت ارين  

 :اآلتي ة أجب عن األسئلة  -1

 ما عدد املشرتكني يف رحلة احلج؟ (1)  

 أين ذهب حامد وعبد اِلادي؟ (2)  

 مىت موعد السفر؟ (3)  

 أين يلتقي الطالب؟ ويف أي ساعة؟ (4)  

 أين يلحق هبم طالب املهجع الثان؟ (5)  

وت َسمَّى )اسَم  .الَوْعدِّ، أو َمكانهِّ َمْأخ وَذٌة من )َوَعَد يَعِّد ( للدَّاللة على زَمانِّ  كلمة )َمْوعِّد(  -2
 .إذا كانت للداللة على املكان زمانٍّ ( إذا كانت للداللة على الزَّمان، و)اْسَم َمَكانٍّ (

وي َصاغان من الفعل  .على زَمانِّ الفِّْعلِّ أو َمَكانِّه واملَكانِّ امْسانِّ َمص وَغانِّ للدَّاللة اِّمسا الَزمانِّ   
 .على وزن )َمْفَعلٍّ وَمْفعًِّل( امل َجرَّدِّ  الثُّالثِّيِّّ 
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( إذا ويأتيان    : على وزن )َمْفَعلٍّ

 .َُيْرِّي الفعل ناقصاً، حنو: جَمًْرى من َجَرى كان (1)  

 :، حنو)1 (مضموَمها كان املضارع  مفتوَح الَعنْيِّ أو أو (2)  

 .من َلعَِّب يَ ْلَعب   َمْلَعبٌ   

 .َيْكت ب  من َكَتَب  َمْكَتبٌ   

( إذا ويأتيان    : على وزن )َمْفعِّلٍّ

رِّ مكسوَر العنيِّ يف كان (1)    :املضارع، حنو الفعل  الصحيح اآلخِّ

./ َمْنزٌِّل مِّن نَ َزلَ  جَمْلِّس    .يَ ْنزِّل   من َجَلَس َُيْلِّس 

ر، حنو: َمْوقِّف أو (2)   ع من  كان مِّثاالً صحيَح اآلخِّ . وَمْوضِّ  .َيَضع   َوَضعَ من َوَقَف يَقِّف 

 .َمْكَتَبة َمْنزَِّلة التأنيث كما يف: َمْدَرَسة، حَمَْكَمة، تَ ْلَحق  )َمْفعِّالً ومفَعاًل(. هاء   وقد  

 :واملكان من األفعال اآلتي ة ص ْغ أمساء الزمان  -3

 (أ)  
 (ب)  

  

 ......................................................... يَ ْلَعب    َلعِّبَ  ......................................................... َيْسَعى  َسَعى  

 ......................................................... َيْطَعم    طَعِّمَ  ......................................................... يَ ْله و  َِلَ ا  

 ......................................................... َيْطب خ    طََبخَ  ......................................................... يَ ْرمِّي  رََمى 

 ......................................................... يَ ْقع د    قَ َعدَ  ......................................................... يَ ْأوِّي  َأَوى  

 ......................................................... يَ ْهَجع    َهَجعَ  ......................................................... يَ ْنفِّي  نَ َفى 

          

 (ب)  
 (د)  

  

 مَمَ رٌ  مَي رُّ   َمرَّ  َمَكانٌ  َيك ون    َكانَ   

 ......................................................... حَي لُّ   َحلَّ  ......................................................... يَ ق وم    قَ امَ   

 ......................................................... يَ َقرُّ   قَ رَّ  ......................................................... َيط وف    طَافَ   
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 ......................................................... حَي طُّ   َحطَّ  ......................................................... يَ ز ورً   زَارَ   

          

 (ه )  
 (و)  

  

ع    رََجعَ  ......................................................... يَلِّد    َوَلدَ     ......................................................... يَ ْرجِّ

 ......................................................... َيْصرِّف    َصَرفَ  ......................................................... َيرِّد    َوَردَ   

 ......................................................... يَ ْعرِّض    َعَرضَ  ......................................................... يَقِّف    َوَقفَ   

 .........................................................  َُيْلِّس    َجَلسَ  ......................................................... َيَضع    َوَضعَ   

 :أمساء الزمان واملكان، واذكر وزن كل واحد منها، والفعل الذي اْشت قَّ منه استخرج مما يأيت  -4

َْرأًى وَمْسَمع، (1)   : ه َو مِّينِّّ مبِّ َي ث َأراه وَأمْسَع  َكالَمه ي قال   .أي حبِّ

 [.81/أهود{ ]بَِّق رِّيبٍّ  ْالصُّْب ح   أَلَْيسَ  الصُّْب ح   َمْوعِّ َده م إنَّ  َأال: }تع اىل قال( 2)  

الٍّ  ميِّنيٍّ  َعنْ  َجنَّتانِّ  آية َمْسَكنِّهِّم يف لَِّسَبأٍّ  كانَ  َلَقدْ : } وق ال( 3)    [.13/ بأس{ ]َومشِّ

 [.22/ البقرة{ ] َمْشَربَ ه م أ نَاسٍّ  ك لُّ  َعلِّمَ  َقدْ : } وقال( 4)  

 [.28/العنكبوت{ ] للكافرين َمْثوى َجَهنَّمَ  يف أَلَْيسَ : } وقال( 5)  

 [.47/الشورى{ ] يَ ْوَمئِّذٍّ  َمْلَجأٍّ  مِّنْ  مالك مْ : } وقال( 2)  

هِّ  من امق َمنْ : "قال وسلم عليه هللا صلى اللّ  رسول أن عنه اللّ  رضي هريرة أيب عن( 7)    مث جملسِّ
 (.مسلم رواه". ) به َأَحقُّ  فَ ه وَ  إليه رََجعَ 

الدرس من أمساء الزمان واملكان، واذكر وزن كل واحد منها، والفعل الذي  استخرج ما يف  -5
 .منه اشتق
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 الدرس السابع (7)

 

 هشام : أتريدين شيئا من السوق يا أم أمحد ؟

 ؟باىنيە باىالمسىزاىباەمھەەنىڭباشنىسىبۇشىي رەرنبۇىنبنە رسەبببھىششمب:

 ريد مغفرة ومقالة ومكواة ومقصا أ أم أمحد : نعم .

 اەمھەەنىڭباشنىسىب:بھەاەب.بمشڭشبۇىنبچۈمۈچب،باشىينب،بە ىمشلب،بۋ باشدچشبكىن كب.

 هذه األشياء ىف العام املاضي ؟هشام : ما أكثر طلباتك يا أم أمحد ! أمل أشرت لك 

سىلە ر ىبنە رۇ ببتەلەپلىنرڭبنىمشنچەبكۆ بمەنبسشڭشبھىششمب:باىبا مم باەمھەەبسىنىڭ

 ۇە رمىۇرمم ب؟باۆتاەنبدىلىباېلىپ

أم أمحد : بلى , ولكنها من الطراز القدمي . وقد جاءت ىف السوق اآلن أطرزة حديثة 

 وهى طبعا أحسن وأجود ...

ا مم باەمھەەب:بك نۇيقب،بۇىنيقبا ال ربكونشبپشس نۇرنب.بھشىرنبۇشىي رغشبدىڭىبپشسونبكەلۇىب

 دلىقب...،با ال رباەلبەتتەبدشخشىبۋ بچىني

منە  ديد مطفف فال تشرتنسيت أن أذكر القمح والعدس ... امسع إن هذا البقال اجل

 شيئا .

مەنبۇ غۇييبۇىلەنبپ  رچشاىنبەريىشىنبا نت  باشپتىمەنب...باشڭالڭبۇ بدىڭىبۇشاقشلبكەمبب

 ۇىنرۇراەنبا نىڭۇرنبۇىنبنە رسەبسېتىۋيملشڭب.

 مطففني . ولكن كيف عرفت ذالك ؟هشام : ويل لل

 كەمبۇە رگۈچىلە رگەبۋييباىسىتب.بۇىنيقبسىزباشك  ىباشنۇيقبۇىلىۋيلۇرڭىز؟بھىششم:ب

أم أمحد : إن اجلنب الذي اشرتيت منە قبل أيام وزنتە مبيزاننا , فوجدتە ناقصا . 

 وكذالك كلت الرب , فوجدتە أيضا ناقصا .



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

79 

باشميشاىن بسېتىۋيلغشن با نىڭۇرن باىلگىنى بكۈن بنەچچە بۇىن ب:مەن باەمھەە ۇىزنىڭببا مم 

بۇ غۇيدنىم بتش رتىپبۇشاتىمب بۋ  بھىسباىلۇرمب، باۆلچە بۇشاقشنتىمبا  ىبكەم تش ريىرمىزەي

 ا نىم بكەمبھىسباىلۇرمب.

هشام : سأنصحە وأتلو عليە قولە تعاىل :)وال تنقصوا املكيال وامليزان ( لعل اهلل 

بيهديە ... أتريد أنت شيئا يا أمحد ؟

سىلە ربجىڭب)بپباشلالھنىڭبسۈىرىنباوا  بۇىن يب:ھىششمب:بمەنبا نىڭغشبنەسىھەتباىلى

بۇىنب بھىۇيدەتباىالب....اىباەمھەە با نىڭغش باشلالھ بۇەلاىم ب( باىلمشڭال ر تش ريىرال ر ىبكەم

 ؟باىنيە باىالمسەننە رسەب

 م . أريد مسطرة وممحاة ومرباة .أمحد : نع

 ۋ باەلەمبا كلىغ چبالىرمب.بباۆچۈ رگۈچب،اەمھەەب:بك نۇيقب،بمشڭشبسىزغ چ

 غرفىت . أنا لدى باب املصعد . هشام : هات مفتاح السيارة من

 نىڭباشچق چىىنباەكەلب.بمەنبلىفىتنىڭباىشىاىباشلۇرۇيب.نىدشتىقىمۇرنبمشكھىششمب:
 

 

 

 بۇ دەرىسڭىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر

 توغرىسىدا (اسم آلةئىسىم ئالەت )

  
 ننننم س   ننننەيمەنس ن   -ئەم  ەرس   ومۇن شنننن ە رەي س  غە  ەوما -  ش —   نننن    ە ەت 

  رە رمۇش  ۈچۈ  يە ە غە      مد ن   بەم ت. 
        ە ەت  ۈچ ر ل  ۆ ۇەمد  يە    دۇى  ر م: 

  ۆ ۇ م د  يە    دۇ. مە   ە : « »( 1
 ) ەچ د غە  ەوما ى  ەچ رچ(  ) ەچ  (   /
 ) ۆ ۇەيد غە  ەوما ى رەمازا(    ) ۆ ۇ د؛(    /
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 دېگەنگە  ورشەش. 
  ۆ ۇ م د  يە    دۇ. مە   ە : « ( »1

 ( )ەەيۇە    )ەەيۇ   د؛( /
 ) ۈ   گە  ۆم ەيد غە  ەوما ى   ف ت( ) ۆم  د؛(            /

 دېگەنگە  ورشەش. 
  ۆ ۇ م د  يە    دۇ. مە   ە : « ( »3

 ) ۈىۈمگە(    ) ۈىۈمد؛(  /
 )ەوشرق(    )يە ن يېد؛(/

 )روەمەقى بەزغە (    ) رمد؛ى ەەە  (   /
 )  زغرچ(    )  زد؛( /
 )    ۆ چ   ھ ش مەش س   (   )    ۆ چ  ەمد؛(       /
 )چۆمۈچ(   )رەمەق  ر   (    /

 () ەى  قى ەەزا  )ەوم د؛(   /
 ) ۆچۈمگۈچ(   ) ۆچۈمد؛(   /

 )د زمە ( )د زمە   د؛(      /
 ) رچ  غرچ(    ) رچ  د؛(   /

 
 

 

 مت ارين

 :اآلتي ة أجب عن األسئلة  -1

 .ماذا طلبت أم أمحد من السوق؟ (1)  

 أمحد؟وماذا طلب  (2)  

 اجلديد؟ وملاذا؟ أي آية ي ريد هشام أن يتلو على البقال (3)  

ْفَتاح" مأخوذٌة من مصدر -2 ، وتسمى )اْسَم آَلةٍّ ( كلمة  "مِّ  .فَ َتَح يَ ْفَتح  للداللة على آلة الَفْتحِّ

طَتِّه اآلَلةِّ اسٌم َمص وغ من الفعل الثالثي اِّْسم      .للداللة على ما وقَع الفعل  بِّواسِّ
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ْفَعاٌل ، الِّْسم   ْفَتاح، اآللة ثالثة  أوزانٍّ : مِّ ْفَعَلٌة ، حنو: مِّ ْفَعٌل ، ومِّ َرد، ومِّْكَنَسة ومِّ ب ْ  .ومِّ

 :اآلتية أمساء اآللة على وزن )مِّْفَعال( صغ من األفعال  -3

 فَ تَ َح يَ ْفتَ ح    
  

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

  يَ ْنش ر  َنَش َر   
  

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

 َحَرَث حَيْر ث    
  

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

 يَ ْزلِّ ج   زَلَ جَ   
  

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

 قَ اَس يَقِّيس    
  

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

 َك اَل َيكِّيل    
  

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

 يَ زِّن   َوَزنَ   
 أصله: مِّْوزان مِّيزان  

 :اآلتية أمساء اآللة على وزن )مِّْفَعل( ص ْغ من األفعال  -4

  بَ َرَد ي ب د    
  

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

 َحَلَب حَيْل ب    
  

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

 َصعَِّد َيْصَعد    
  

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

  قَ َبَض يَ ْقبِّض    
  

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

 قَ اَد يَ ق  ود    
  

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

 قَ صَّ يَ ق صُّ   
 مَِّقصي   

  

 َحكَّ حَي  كّ   
  

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

ْفَعَلة( األفعالص ْغ من  -5  :اآلتية أمساء اآللة على وزن )مِّ

 َكَنَس َيْكن س    
  

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

 َلعَِّق يَ ْلَع ق    
  

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

 َطَرَق َيْطر ق    
  

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

 َسطَ َر َيْسط ر    
  

..................................................... 
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ر      َعَص َر يَ ْعصِّ
  

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

 غَ َرَف يَ ْغ رِّف    
  

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

 يَ ْقلِّي قَ َلى  
ْقَلَيةٌ  :أصلها مِّْق الةٌ     مِّ

 مَيْح و حَمَ ا  
َْحاةٌ    َْحَوةٌ  :أصلها ممِّ  ممِّ

 َكَوى َيْكوِّي  
  

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

 بَ َرى ي بِّي  
  

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

 صَف ا َيصف و  
  

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

 رََأى يَ َرى  
  

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

 رَقِّ َي يَ ْرقَ ى  
  

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

 :فيما يأيت، واذكر وزَن كل واحد منها عنيِّّ أمساء اآللة  -2

".  املؤمن مِّْرآة املؤمن: "قال  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن عنه هللا رضي هريرة أيب عن( 1)  
 (.داود أبو رواه)

ْرقَاة  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول نزل: "حديث يف( 2)    (.أمحد رواه". )املِّْنَب  من مِّ

 الرُّْكنَ  لِّم  َيْستَ  بَعِّري على الَوَداع َحجَّ ة يف والس الم الص الة عليه النيب ط اف: "حديث يف( 3)  
 (.عليه متفق". )باملِّْحَجن

 ذِّي كلِّّ  عن  لموس عليه هللا صلى هللا رسول   نَ َهى: "قال عنهما هللا رضي عباس بن هللا عبد عن( 4)  
َْلبٍّ  ذي كل وعن الس َِّّباع، من نابٍّ     ( .1()مسلم رواه". )الطَّري من ِمِّ

 

بل مبنزلة اإلنسان من الناس، يطلق على اجلمل والناقة )1(  .البعري : من اإلِّ

 .أستلم احلجر األسود: أي ملسه باليد. )يستلم(  

 .املراد به هنا احلجر األسودالركن:   

 .(: جذبه باحملجن-  الشيء ) احملجن : خش بة طرفها اْعوجاٌج. َحَجنَ   
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 .الناب: السن حبانب الرَّباَعية. ج أنياب ونيوب  

 .السَّب ع: ك ل ما له ناب كاألسد والذئ ب والنَّمر. ج سباع  

 .املخلب: هو للطائر والسبع كالظفر لإلنسان  

 .: مجع مفرده طائر الطري  

 

 .منه الدرس من أمساء اآللة، واذكر وزَن كلِّّ واحدٍّ منها، والفعَل الذي اْشت قَّ  استخرج ما يف -7

 :املشتقات اآلتية بني نوَع كلٍّّ من  -8

 .مِّ ْرآة. َم ْرَأىً . َمْرئِّ ي( أ)  

 .َمكِّي ل.  مِّْكي ال( ب)  

 . َمْفت  وح.  مفتاح.  فَ اتح( ج )  

 .َمْول  ود. َمْولِّ د( د)  

 :اآلتي ة هات مجع األمساء  -9

 .م طَ فِّف   طِّ َراز   طَلِّبَ ة.  
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 الثَّام ن الدرس (8) 

  

 ألديك أقالم ؟ املشرتي : 

 سىزە باەلەمبۇش رم ب؟بسېتىۋيلغ چىب:

 صاحب احملل : نعم , لدينا أقالم حرب وأقالم جافة .

 ھەاەب،بۇىزە ب ر ڭلىكبۋ بمويباەلەملە ربۇش رب.بە كشنۇي رب:

 املشرتي :أعطين ذاك )يشري إىل قلم(.

 ۇ ب(.اەلەمگەباىشش ر تباىلىا بۇىنرڭب)بسېتىۋيلغ چىب:بمشڭشباشۋ  ى

 صاحب احملل : هذا ؟

 ە كشنۇي رب:ۇ م ب؟

 املشرتي : ال , الذي فوقە .

 سېتىۋيلغ چىب:بدشقب،با نىڭباۈستىۇراىب.

 ا ؟صاحب احملل : هذ

 ەوكشنۇي رب:بۇ م ب؟

 نعم ...وأعطىن قلم رصاص . املشرتي :

 سېتىۋيلغ چىب:بھەاەب...بمشڭشباېنرنۇيشباەلەمبۇىنرڭب.ب

 رصاص .صاحب احملل : هذا قلم 

 ەوكشنۇي رب:ۇ باېنرنۇيشباەلەمب.

 املشرتي : أعطين دفرتا .

 تە ربۇىنرڭب.پسېتىۋيلغ چىب:بمشڭشبە 

 فة . أي نوع تريد ؟صاحب احملل : الدفاتر أنواع خمتل
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 ەوكشنۇي ر:بە فتە رلە ربھە رخىلبتۈ رە ب.باشدسىبتۈ ررىنبخشالدسىزب؟

 عامل اإلسالمى .املشرتي : أريد دفرتا ذا مسطر على غالفە خريطة ال

تە ر ىبپۇش ربە ببىسىزرقلىقبۋي ر ررقببولغشنمەنبتششباېپىۇيباىسالمبە نيشسىنىڭبخە ررتىسىبۇ

 خشلەميەنب.

 آخر ؟صاحب احملل :أتريد شيئا 

 ەوكشنۇي رب:بۇشكقشبنە رسەبكىن كم ب؟

 املشرتي : ال .

 سېتىۋيلغ چىب:بدشقب.

 شياء ىف كيس .صاحب احملل : )ينادي ابنە ( يا ولد , ضع هذه األ

 ەوكشنۇي رب:ب)ۇشلىسىىنبچشاىنرۇ ب(باىبۇشالمبۇ بنە رسىلە ر ىبخشلتىغشبسشلب.

 )للمشرتي(أتلميذ أنت ؟

 ؟ب)سېتىۋيلغ چىغشب(بسىزباوا غ چىم 

 املشرتي : نعم .

 سېتىۋيلغ چىب:بھەاەب.

 صاحب احملل : ماامسك ؟

 ەوكشنۇي رب:باىسمىڭىزبنىمەب؟

 املشرتي : امسى مالك .

 سېتىۋيلغ چىب:باىسمىمبمشلىكب.

 حب احملل : ىف أي مدرسة تدرس ؟صا

 ەوكشنۇي رب:باشدسىبمەكتەپتەباوا دسىزب؟

 انوية .طاب )رضي اهلل عنە (الثمالك : ىف مدرسة عمربن اخل

 مەكتىپىۇ ب.بيت ل قباوتت  رباىبىنبخەتتشبمشلىكب:باۆمە ر
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 )يسلم لە الولد األشياء ىف كيس , ويدفع مالك قيمتها , وخيرج (

ھېلىقىبۇشالبخشلتىۇراىبنە رسىلە ر ىبمشلىاقشبۇىنرۇ ب،بمشلىكبا نىڭبپ لىسىىنبتۈلەدۇ ب،ب

 ۋ بچىقىپبكىتىۇ ب.

ة مجيلة حتوي آيات و أحاديث . هي صاحب احملل : يا مالك , تعال . هذه لوح

 هدية لك .

ۇ بگۈى لبۇىنبتشختشبۇول  باشدەتبۋ بھەەرسلە ر ىباۆىب ەوكشنۇي رب:باىبمشلىكب،بكىلىڭب.ب

 اىچىگەباشلىۇ ب.بۇ بسىزگەبسوۋغشب.

 .56وما عند اهلل باق ( النحل  مالك :شكرا .)يقرأ( )ماعندكم ينفد

ب)او ب. ب ر مھەت ب: باشلالھنىڭبباواىيۇ بمشلىك بتۈگەدۇ  باېشىڭال رەراى ()سىلە رنىڭ

 اېشىۇراىبمەڭگۈباشلىۇ ب(.

 من لسانە ويده )رواه الشيخان (.املسلم من سلم املسلمون 

باشلغشنب بسشالمەت بتىلىۇرن بۋ  باوىل با نىڭ بم س ملشنال ر بەرگەن م س ملشن

 كىشىۇ  ر.)اىااىبكەدىخب ررۋيدەتباىلغشنب(

 

 

 

 ائىدىلەر:بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق ق
 

 توغرىسىدا  ئېنىق ئىسىم ۋە ئېنىقسىز ئىسىم
( د ن ) (     ېس   ننن ز    نننن     ننن    رە رمغە  مەن  ننن گە ەەمان  ېس ق    ننن   )

       رۈمگە بۆ  س دۇ. 
نەم نننننننن س  كۆم نننننننن   د غە     نننننننن مد ن   بەم ت.   ەد م يەك مر ەييە   — ېس ق    نننننننن   

 دېگەنگە  ورشەش. مە   ە : 
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 ا س  كۆم ننننەرمەيد غە ى ىەەەت  ومرممر ەييە   ەد م يەك  نەم نننن — ېس   نننن ز    نننن   
مەنە  رە رم ند غنە     ننننننننننننننن مند ن   بنەم ت. مە ننننننننننننننن  ە : 

 نگە  ورشەش. دېگە
  ېس ق     م م يەر ە رۈمگە  ەيھ   دۇى  ر م: 

د    «»( م: بر ( ك شننننننننننننننن   نك  نە منەش )1
  مغە  ورشەش من  كۆم    دۇ. « ...»د    «»ى «»

 ...  مغە  ورشەش من  كۆم    دۇ. ( رە      م م: بر 1
...  مغننە  (: بر ( كۆم ننننننننننننننن   ش  ننە مننەشننننننننننننننن  ھ؛ )3

  ورشەش من  كۆم    دۇ. 
 ە مەش بو غە     ب ان(: بر ( ن  ب ا  ە مەش م )4

  من  كۆم    دۇ. « ... »   « »
ەشننن من  ...  مغە  ورشنننەوشنننر غە     ننن م م: بر « »(  ە د غە 5

 كۆم    دۇ. 
 مغە (  ېس ق    نننننننن مغە   زاىەت ە   سغە     نننننننن م م: بر 6

  ورشەش من  كۆم    دۇ. 
 ەممننەى  ېس   ننننننننننننننن ز    ننننننننننننننن مغننە   زاىەت ە   سغننە     ننننننننننننننن   يەن    ېس   ننننننننننننننن ز    ننننننننننننننن   بو رن 

 دېگەنگە  ورشەش. ئې ەب  س دۇ. مە   ە : 
 مغە ( مەە نننننننەر  ك ئە دا چەە ھ  غە   ېس   ننننننن ز    ننننننن  : بر 7

  ورشەش من  كۆم    دۇ. 
 ەممەى  ېس   ننن ز    ننن   مەە نننەر ننن ز چەە ھ   نننە يەن    ېس   ننن ز    ننن   بو  دۇ. مە ننن  ە : 

 )    ەد م! مېس  ەرر رز( دېگە   ۆز گە  ورشەش. « »ەەم غرن ن 
ەيدۇ. مە ننننننننننننننن  ە :  ېس ق    ننننننننننننننن مس  چنەە ھغنەنندا  رن ن  ەئۋا    ۆزگەمم

 دېگەنگە  ورشەش. 
ەش     (    ن م مدۇمى  ر مد ن بيرە ھ    رۈم ەمگە رە   بو غە     ن م م  ېس ق )

 (     م مدۇم.  ېس    ز )
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 مت ارين  

  

  

 : اآلتي ة أجب عن األسئلة -1

 اشرتاها مالك؟ األشياء اليتما  (1)  

 أين يدرس مالك؟ (2)  

 اللوح ة ؟ ماذا حوت (3)  

    

 . االسم  إّما َمْعرَِّفٌة وإمَّا َنكَِّرةٌ 

 .، املدرس، واجلامعة م َعنيٍَّّ كم َحمَّد، وأنت، وهذا، وكتاب ما َدّل على :فاملعرفة    

ل، وكتاب، وجامعةَغرْيِّ م عنيٍَّّ   ما َدلَّ على :والنَّكَِّرة      .كر جِّ

 :أقس ام املعرف ة

 :املعارف  سبعة  َأْقَسامٍّ وهي  

 .وهو، والتاء من كتبت، والواو من يكتبون مثل: أنا، وأنت، :الضِّمري   (1)  

 .واِلِّْند، ومّك ة مثل: أمحد، :الَعَلم (2)  

 .وذلك، وهذه، وتلك، وهؤالء مثل: هذا، :اسم  اإلِّشارة (3)  

 .املَْوصْولَتَ نْيِّ  والذين، واليت، والاليت، َوَما، وَمنْ  مثل: الذي، :االسم  املوصول ِّْ (4)  

 .الكتاب، والرجل :مثل :امل َحلَّى بِّ  )َاْل( (5)  

خرج من  كتابه، وكتاب حامد، وكتاب هذا، وكتاب الذي :مثل :امل َضاف  إىل َمعرفِّة (6)  
، وكتاب املدرس  .الفصل قَبَل قَليلٍّ

 .فَ َنكرٌة مثل: كتاب طالب، وبيت مدرس َأمَّا امل َضاف  إىل َنكَِّرةٍّ   

 .م َعي َّنَ نْيِّ  نَاَدْيَت َولداً وَشْيخاً  مثل: ياولد ، وياشيخ  إذا :بالنداء الَنكِّرة املَْقص وَدة (7)  
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 .يارجالً خ ْذ بَِّيدِّي :بالنداء فنكرٌة كَقْولِّ األْعَمى أما الَنكِّرة غري  املقصودة  

 .حاِل ا بالنِّداء حنو: ياخالد ، ياهذا واملعرفة  ال تَ تَ غَي َّر    

 :التمارين اآلن ح لَّ هذه  -2

 .للَنكِّرة هات ثالثَة أمثلة(1)  

 .لكل قِّْسمٍّ من أقسام املعرفة هات ثالثَة أمثلة(2)  

 .الدرس ما فيه من الَنكَِّرات اِّْسَتْخرِّج من (3)  

 .فيه من املََعارِّف، واذكر نوع كلِّّ واحدةٍّ منهاما  استخرج من الدرس (4)  

 .بالنداء يامالك(. أيُّهما اكَتَسَب التَ ْعرِّيفَ  .ورد يف الدرس )ياولد(5)  

أنسِّ  اآليت، وعني ما فيه من النكرات واملعارف، واذكر نوَع كلِّّ َمْعرِّفةٍّ : عن اقرأ احلديث(6)  
 عليه وسلم : "َمىَت الساعة  يارسول هللا؟ قال: َماْبنِّ مالكٍّ أن رجالً سأل النيب صلى هللا 

بُّ هللا  صالةٍّ وال صوم وال صدقةٍّ َوَلكِّينِّّ  َأْعَدْدَت ِلا؟ قال: ما أعددت ِلا من كثري أ حِّ
 (.عليه م ت ََّفقٌ )َمَع َمْن َأْحَبْبَت".  وَرَسوَله. قال: أَْنتَ 

 :كورة أمامهايأيت إىل معرفة بالطريقة املذ  حوِّل كل نكرة مما (7)  

 .باإلضافة .سيَّ ارة (1)  

 .بِّ  )ال( بَِّتْحلَِّيتَِّها .رس ول (2)  

 .بالنِّ داء .أست اذ (3)  

 :استخرج من الدرس -3

 .إىل معرفة، ومثاَلني للمضاف إىل نكرة مثَالني للم ضاف (1)  

 .امل َجرَّدِّ الث الثِّيِّّ  السمِّ الفاعلِّ امل شَتقِّّ من الفعل ثالثََة أمثلةٍّ  (2)  

 .مثاالً للَنَسبِّ  (3)  

 :الَتْمرِّيْ َنانِّ الَشَفوِّيان اآلتيان ُي َْرى -4

 اْعطِّين قلَمك/ كتابك/ دفرتك :يقول كّل طالب لزميله (1)  
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  مِّْباتك / كتاَبك دفرتك م ش ِّرْياً إىل زميلٍّ آخر: أعْ طِّهِّ  يقول كّل طالب لزمي له (2)  

 :اآلتي ة تعلَّم األفعال  -5

 .نَ ادِّ   .ي  َنادِّي  نَاَدي.  

 .َيْدفَ ع    .َدفَ عَ   

َفد    نَفَِّد.    .املكتبة تقول: نَفَِّدْت ن َسخ  هذا الكتاب من  .يَ ن ْ

 .للمدرس. )ي َسلِّّم ( أي َأعطاه إِّيَّاه. تقول: َسلَّمت  الدفرت َسلََّم الشيَء له  

 .(وقد عرفت هذا مِّْن قَ ْبل  ) .قال له السالم عليكَعَلْيهِّ َفَمْعَناه :  َأمَّا َسلَّمَ   

 .سلَِّم بفضل هللا تقوله: اِّنْ َقَلَبْت سيَّارته ولكنَّه .َسلَِّم َيْسَلم    

 :اآلتي ة هات مجع األمساء  -2

 ...................... َخرِّيطَة ...................... َلوحة ...................... كِّيس    

 ...................... يَ د ...................... لَِّس ان ...................... غِّالف  

 ما ضِّ د "فَ وق"؟  -7
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ع (9)  الدَّرس  التَّاسِّ

 
 

 

بال ( أرأيتم قلمّي يا إخوان ؟ املدرس : أين قلماي ؟ ) بصوت ع

باىنرنۇيكال ربىۇىلەنب(بابد اىنىباشۋيىبااىباەلىمەمباەدە رە ب؟)بىاوا تق چىب:بمىنىڭبا

بمىنبكۆ رەۈڭال رم ب؟ىمىنىڭباااىباەلىم

بماجد : ههماذان يا أستاذ . مها حتت حقيبتك .

با ب: بمشنش.ببا ستشىبىمشجىۇ باااىسى بسوماىڭىزنىڭببا  بسىزنىڭ باىااىسى ا 

باشستىۇراەنب.

النحو فرتاملدرس : أين دفاتركم يا إخوان . يسلم يل كل واحد منكم دفرتين : د

بو دفرت الصرف .

ب: بسىلە رنىڭببىاباوا تق چى بمشڭش ب؟ باەدە رە  بنىڭبە پتىنرڭال ر بسىلە ر اېنرنۇيكال ر

بە پتىنرىنب.بە ررفسە پتىنىبۇىلەنببھە رۇىنرڭال ربااىاىبە پتە ربتشپش  ررۇ :بگىنيممشتىاش

ب)الطالب يسلمون لە دفاترهم ( أين دفرتاك يا هشام ؟  

بم اەل باوا غ چىال ر ب) بالىمگە بتشپش  ررۇ ( باىبىە پتە رلىنرىن بسىنىڭ ااىبھىششم

بە پتىنرڭباەدە رە ب؟

ببهشام : سلمتهما لك أمس .

بھىششمب:بمەنبسىزگەبتۈنۈگۈنبتشپش  ر  بۇە رگەنتىمب.

باملدرس : أسلمت يل دفرتيك يا ماجد ؟

بڭىنبتشپش  رە ڭم ب؟رمشجىۇبسەنبمشڭشباااىبە پتىنبىاباوا تق چىب:

بهبما .إني نسيت أن آتي  ماجد :
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بااىبە پتە ر ىباەكىلىشىنبا نت  باشپتىمەنب.ىمشجىۇب:بمەنبا با

باذهب إىل املهجع يف الفصحة وأت هبما .... دفاتر من هذه يا حارث ؟  املدرس :

ھش ررسببىايبۇېنرپبا باااىسىىنباەكەلب....اوا تق چىب:بسەنبدشتشاقشبە مباېلىمبۋياتىۇ

بۇ بە پتە رلە ربكىمنىڭب؟

باي وهذان دفرتا حامد .احلارث : هذان دفرت

بااىبە پتە ربھشمىۇنىڭب.ىۋ بۇ باببااىبە پتە ربمىنىڭىۇ بابھش ررسب:

املدرس : تعال يا هشام . خذ دفرتيك . ذانك دفرتا زميلك .... يا مسعود ، أين 

بأخواك ؟ الحيضران منذ يومني أو ثالثة .

....باشۋ بسىنىڭببنڭىنباشلغىرااىبە پتىنىابەنھىششمبۇ دشاقشبكەلب.بسبىاباوا تق چىب:

؟بببۇرشىڭباېىنااىباېنرنىااىبە پتىنىب....باېبمەسئ ەبسىنىڭباىسشۋياۇرشىڭنىڭبا

بااىباۈچبكۈنۇرنبۇىنىبكەملەدۋيتىۇ .ىا

بمسعود : كالمها مريض .

بااىلىسىبكىسەلب.ىمەسئ ەب:باب

باملدرس : ماذا هبما ؟ 

بااەدلەنگەبنىمەبۇولۇىب؟ىاوا تق چىب:با با

بكليهما مصاب بإسهال شديد .مسعود : إن 

ب.ب باشپت اشتتىقباىچىبسۈ رۈبنىڭااىلىسىىمەسئ ەب:با

باملدرس :شفامها اهلل .

بااەدلەنگەبكىپشلىقبۇە رس نب.ىا بابباوا تق چىب:باشلالھ

باجلو حار يا أستاذ .  النعمان :

با ستشىبھشۋيباىسسىقب.بىنوامشنب:با
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بباقرأ الدرس يا هشام .يا ماجد ....   املدرس : افتح تينك النافذتني

با ب: بابىاوا تق چى باشۋ  بەىمشجىۇ بارااى ب..... باشچقىن بە  ررسبىنرزرىن ىنبھىششم

ب.بغىناوا 

هشام : عن عائشة رضي اهلل عنها عن النيب صلى اهلل عليە وسلم : قال ] ركعتا 

بالفجر خري من الدنيا وما فيها [ رواه الرتمذي .

ڭبىىبۇولس نب(بەرنبپەدغەمبە رباەلەدھىسسشالمنىھىششمب:باشاىشەب)باشلالھبا نىڭۇرنب ري

يشبۋ بااىب ر كئەتبسۈننىىتبە نىم نۇيقبەرگەنلەكىب ررۋيدەتباىلنىۇ .)بۇشمۇيتنىڭبا

بۇىنبلىااەبكىلىنگەنبھەەرسب.ببە نيشنىڭباىچىۇراىبنە رسىلە رەرنبدشخشىب(

 : إن نون املثىن حتذف عند اإلضافة ف)ركعتا( أصلە )ركعتان ( .  املدرس

بك حتذف نون مجع املذكر السامل ، تقول : مسلمو اليابان .وكذال

( : ] أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب املوت إذ 133قال تعاىل قي سورة البقرة )

قال لبنيە ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إهلك وإلە آبائك إبراهيم وإمساعيل 

بن أي ألبنائە .اإلوإسحاق إهلا واحدا وحنن لە مسلمون [ . قولە تعاىل :] لنبيە [ 

بلە مجعان : بنون وأبناء . أفهمتم ؟ 

با ب: بىاوا تق چى بن  ى بۇىنرااەنۇ ااىلىانىڭ بكىتباىزيپەتلىك ب.بچۈكۈ  ىۇ 

بنىڭباەسلىسىببمشنش بۇولغشنببب) ركعتش( باوخشششبسشغالم باشك نىڭغش بۋ  ب. ب( ) ركعتشن

ب)مسلموبيليشۇشنب(ببسەنبە دسەنباە رلىكبكوپلىانىڭبن نىم بچۈكۈ بكىتىۇ .ب

بۇەاە رنىڭب) بدەاق ببجشنباۈىۈۋيتقشنب133اشلالھبسۈ ر  بم نۇيقبەرگەنب) باشدىتىۇ  )

ۋياتىۇيبسىلە ربدېنىۇيبۇش رمىۇرڭال رب؟بك بچشغۇيبدەاق بباوغ للىنرۇرنبمەنباۆلگەنۇرنب

كىيىنبسىلە ربنىمىگەباىبشە تباىلىسىلە ربە  بسو ررۇىب.با ال ربسىنىڭباىالھىڭبۋ باشتشب

باشلالھقشبب–نرڭبۇوۋرلىب– بۇىن بۇولغشن ب،اىسھشاال رنىڭباىالھى باىسمشاىل ب، اىربيھىم

اىبشە تباىلىمىزبۋ با نڭغشباىتشاەتباىلىمىزبەرۇىب(ب.باشلالنىڭب:]بلبنيەب[بەرگەنبسۆىىب
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بنىڭبا بيإلۇن( بۇولىۇ ب.) بەرگەن ب( بلألۇنشاە بەربااىى) بوأۇنشء( بۇنون نبكۆپلىااىبۇش ر)

ب؟ببباىبش ر تب.بسىلە ربچۈكەنۇرڭال رم 

بالطالب : نعم فهمنا جيدا .

باوا غ چىال رب:بك نۇيقبۇىزبدشخشىبچۈكەنۇ قب.

باملدرس :يا حامد ، هات آية حتوي مثىن حذفت نونە لإلضافة .

با ب: ببىاوا تق چى ب، باىھشمىۇ بۇىنرااەن بكەتاەنببزيپەتلىك بچۈكۈ  ب)ن( ۋياىتتش

بشقب.بۇبااىلىكباىسىمىنباوىباىچىگەباشلغشنباشدەتتىنبۇىن ىبكەلتۈ رۈ ىا

( : ] إني أنا ربك فاخلع 12حامد : قال تعاىل : ملوسى عليە السالم يف سورة طە )

بنعليك إنك بالواد املقدس طوى [ .

(باشدىتىۇ بم نۇيقبە دۇ ب:ب12ھشمىۇب:باشلالھبم سشباەلەدھىسسشالمغشبتشھەبسۈ ررسىنڭب)

ىقەتەنبنبھەا،بكەكىڭىنبسشلغىنب،بسەمەن)بمەنبھەاىقەتەنبسىنىڭبپە رۋ  رەرگش ررڭۇ  ر

بم اەەە سبۋيەريبۇولغشنبتوۋيەيبت  رۋيتىسەنب(ب.

بهات مثاال من احلديث النبوي الشريف .  املدرس : أحسنت ! ياحارث ،

ۇرنبھش ررسبپەدغەمبە رباەلەدھىسسشالمنىڭبھەەريسىبى!باباىلۇرڭباوا تق چىب:بدشخشى

بۇىنبمىسشلبكەلتۈ رگىنب.

 ئشة رضي اهلل عنها ] يا عائشة إناحلارث : قول النيب صلى اهلل عليە وسلم لعا

ب( .  عيين تنامان ، وال ينام قليب [ .) متفق عليە

با نىڭۇر باشلالھ ب) باۈچۈن باشاىشە باەلەدھىسسشالمنىڭ بپەدغەمبە ر ب:  ريىىببنھش ررس

ىمبااىبكۈىۈمبا خالدۇ بۇىنيقباەلبىاشاىشەبمىنىڭبابىۇولس نب(بەرگەنبسۆىىب:)با

بنبھەەرسب.نگەا خلىمشدۇ ب(ب.بۇىنبلىااەبكىلى

ب  املدرس : أحسنت

ب.اىلۇرڭاوا تق چىب:بدشخشىب
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املراقب : ) يدخل ويسلم مث يقول ( أيها اإلخوة ! أي درس لكم يف احلصتني 

باألخريتني ؟ 

كۈى تاۈچىب:ب)بكىنرۇ بۋ بسشالمبۇىنرۇ باشنۇرنبكىيىنبە دۇ ب(باېباېنرنۇيكال رب!ب

بە  ررستەبسىلە رنىڭباشدسىبە  رسىڭال ربۇش ر؟بسشاەتبااىبىاشخىناىبا

بماجد : كلتامها القران الكرمي .

بااىلىسىبا  راشنبكە ررمبە  رسىب.ىمشجىۇب:با

املراقب : مدرسو القرآن الكرمي يف اجتماع مع املدير . فيمكنكم اإلنصراف بعد 

باحلصة الثالثة . 

بدېب بۇىلەن بكە ررمنىڭباوا تق چىلىنىبم ەرن با  راشن بسكۈى تاۈچىب: ب. ىلە رگەبغىنۇي

 اۈچۈجنىبسشاەتلىكبە  ررستىنبكىيىنباشدتسشڭال ربۇولىۇ ب.

 

 

 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:
 

 توغرىسىدا  ئىزاپەتلىك بىرىككەن ئىسىمالرمەزمۇن:  -1
 ( ب ھ  ك         زاىەر  ك ب ھ   ەى  ەر ھ د    رەنۋ ن چۈشۈن كې  دۇ. مە   ە : 1
 )بر  ە  ئس ن ك  ەب (← 
 )مە   رن ۋېھ   ېت  وەرغرچ   (← 

 دېگەنگە  ورشەش. 
(        نننننك    ننننننننننننننن       ننننننننننننننننننەغ م  ەم  ننننك كۆى ۈك    ننننننننننننننن م م   زاىەر  نننننك ب ھ   نننننننننننننننەى 1

 ۇ. مە   ە : چۈشۈن كې  د« » ەر ھ د    
 ←

 )      ە ز ەەيەمد (                   )ئەم دن ن       ە ز؛ ەەيەمد (     
 )مە        ە زن  كۆمد  (  

 )مە  ئەم دن ن       ە ز س  كۆمد  (
    ←



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

96 

 ) وەرر رچ  م كە د؛(                    )ف  ق   وەرر رچ    كە د؛(         

  )مە  ف  ق س ن        وەرر رچ   س    زد  ار مە (

 توغرىسىدا سى «ي» : مۇتەكەللىمنىڭمەزمۇن -2
« » ننننننننننننن   ەر ھ؛  ە ف يەك   نننننننننننننركرن رق «»مررەكە     )ب ھ سۇ  شنننننننننننننەر  (ن ن 

 بو غە      مغە  ر ن ەى ز بەم  ك  وەر  دۇ. مە   ە : 
 )مېس ن       ەېھ سد ش  ( 

 )      دو  رم(   
 )مە        ىرررمس  يرد  (  

 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  «ْلَتاكِّ »ۋە « كِّال»مەزمۇن:  -3
ننننننننننند غە      م م -بر م رە ەىپرز جەئەر ە ب ھ  كى مەنە جەئەر ە        ك ئې ەب  س ننننننننننن

ب ھ  ك  نننننننەندا   ې  ش )يەن  بو رنى  رن ن رە ەىپرز جەئەر     رر نننننننر ننننننن ي   س   ې  بەمغە
 د ن ەەمان ب ھ  ك  ەند        م م ەەرەم دا   ش    ش( كۆىھ ك  رچھايدۇ. مە   ە : 

 )ئەم         يېڭ (
 )ئەم         يېڭ (

 دېگەنگە  ورشەش. 
مر دۇمۇ . (   شننننننننننننن       شننننننننننننن بر       ننننننننننننن س ن مەنە جەئەر  ن )يەن         ك  نننننننننننننەندا

...  ې  نى برنداق   شننننننننننن    ش  ەز  رچھايدۇ. مە ننننننننننن  ە : 
  دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  «انِّكَ تَ »ۋە « َذانِّكَ »مەزمۇن:  -4
  «» —ن ن        ك شنننەك   «»  «» —ن ن           شنننەك   «»

بو رنى « »ن ن        ك شنننننەك   «»  «» —ن ن        ك شنننننەك   «»
 بر م بەش كې  ش     شەك   ەمدۇم. 

 چۈشۈم كې  ش     شەك   ەم مرنداق: 
 )مە  بر       ك  ەبس  كۆمد  (  
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 )مە  بر       ە ز  وەرغرچ س  كۆمد  (
 )مە   ە ۇ        ەم ك ش س  كۆمد م(

 مە   ە ۇ       مەش س س  كۆمد  (
 دېگەنگە  ورشەش. 

  ە :   گ   ك كې  ش شەك  مر يرە ھ   غە  ورشەيدۇ. مە  
 ) ر  ە ۇ        وەرغرچ س ن( 

 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  «إِّْيتِّ »مەزمۇن:  -5
. برن ڭد      د؛« »دۇمى  رن ن  ە      «»ن ن بريھۇق شەك   «/»

  ە مەشنن رمۇ ې   گە .  ې  نى برغە «»ئەمز  يەڭگ    ك    ز ھغە مە نن شنن رمۇش  ۈچۈ  
د ن كېي ن كە  ننننننننننننننە  ە مەشنننننننننننننن رمۇ ې   گە  ئەمز   ە نننننننننننننن  گە ەەي  ۆ «»يەك  « » ننننننننننننننۆز 

دېگەنگە  ورشەش. چۈن  ى بر ر ل ئە ەر ە بريھۇەس ن ئەمز    « »ى «»كې  دۇى 
     مد«»   « ») ر نمە ئەمز (ى يەن  ب ھ سۇ  ئەمز  چۈشنننننننۈن كې  دۇ. شنننننننرڭەى  

غننە  ننە مننەشننننننننننننننن رمۇ ې   گە  ئەمز  بو رنى بر يەمد   ە ننننننننننننننن  گە ەننەي  ننۆ كە گە . «»ئەمز  
 مە   ە : 

 ) ە  يەرەە ە رېز بېھ ۆ      ي ەنس   ې  ۆ كە گ ن(

 ە  ھ ئەە  ەرە  ەريەشس  شەمە  ن »  بھائ   )نەمھۇدن ن ئەمەەەر    س  كۆم ن(: 
 «چ   ھا يدۇى )رردا  ق د  ا   ە   د غە  بو  ەڭ(  ە   رن  غەمب  ن چ   ھ ۆ بەە  ن

 دېد؛
  دېگەنگە  ورشەش.

 

  

 مت  ارين  

 
 

 :اآلتي ة أجب عن األسئلة  -1
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 من الذي نسى دفرتيه؟ (1)  

 مل ال حيضر أَخوا مسعودٍّ ؟ (2)  

 أين مدرسو القرآنِّ الكرمي؟ (3)  

 :تأمل ما يلي  -2

 .كتاب  هللا هذا كتابٌ  هذا( أ)  

 التنوين  عنَد اإلضافة حي َذف  

؟ أين( ب)    أيَن بْنَتا حام دٍّ ؟ البِّْنَتانِّ

 . بِّْنيَت حامدٍّ  رأيت .بْنتَ نْيِّ  رأيت  

املذكر  اجلمع ونون نون املثن حتَذف  
 عنَد اإلضافة السامل

 .م َدرِّس و الفِّْقهِّ  جاء .امل َدرِّس ونَ  جاء  

ي الفِّْقه أحبث .عن املدرِّسنيَ  َأحْبَث      .عن م َدرِّسِّ

ا لإلِّضافة مذكرٍّ ساملاً احملذوفةَ واجملموعَة مجَع  األمساء امل ثَ نَّاةَ  استخرج من الدرس  -3  .نَوهن 

 :اآلتية للمثّن ومجع املذكر السامل احملذوفةِّ ن وهنما لإلضافة تأمل األمثلة  -4

ل َيَدْيَك َورِّْجَلْيك (1)    .اغِّسِّ

 .املدرسة اِّْبنا عليٍّّ يف اجلامعة، وبِّنتاه يف (2)  

 .بابا املسجد مفتوحان (3)  

 .اِلند اجملّلة مقاالً عن مسلميقرأت يف هذه  (4)  

 .أريد أن أبيع َدرَّاَجيَتَّ هاتني (5)  

ي التَ ْفسري (6)    .ما أرى أحداً من م َدرِّسِّ

ائَ َتا طالبٍّ  (7)    . يدرس يف هذه املدرسة مِّ

 .ريال اشرتيت هذه اِإلِريكَة ِبـِماَئَتَْ (8)  

 .املصِرف َسَحْبت اليوَم َأْلَفْي ريال من (9)  

نَ ْيه (10)    .َغمََّض املريضِّ َعي ْ

 أين أبَ َواك يا أََنس؟ (11)  
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 . { َوَتبَّ  َِلَبٍّ  َأيب َيَدا تَ بَّتْ : } املََسد سورة يف تعاىل قال( 12)  

 :أكتبه مع كتابة األرقام الواردة فيه باحلروف اقرأ ما يلي، مث  -5

 . حاجٍّّ  222جاء من الصني هذا العام  (1)  

 .ن ْسَخةٍّ من هذا الكتاب 222أريد  (2)  

 .لاير 252اشرتيت هذه الساعة ب   (3)  

 .222كاَن َعَدد  الطالب اِلنود باجلامعة  (4)  

 ؟2222ج نَ ْيهٍّ َدفَ ْعَت أم  1222أ  (5)  

 .سنة 2222و لَِّد عيسى عليه السالم قبل حنوِّ  (6)  

َلغ  َيكِّْفيَنا . وهذا2222رياال، وعندك  1222عندي  (7)    .املَب ْ

يا 2222يدرس باجلامعة  (8)    .طالب من د َولِّ آسِّ

 :األوىل إىل الثانية فيما يلي َأضِّف الكلمة -2

 حامدٍّ  ابْ َنا حامدٌ  /اِّْبنان  

 ................................................................................ راشِّ د /بِّْنَتانِّ   

 ................................................................................ الغرف ة   /نَافَِّذتَانِّ   

 ................................................................................ اليابان   /مسلمونَ   

 ................................................................................ بَ ن  وَن/إسرائيل  

 ................................................................................ املدرس ة /بَابان  

 ................................................................................ املدارس   /م دِّيْ ر ونَ   

 ................................................................................ أن تَ  /يَ َدانِّ   

 ................................................................................ أن ا /أَبَ وانِّ   

نَ انِّ     ................................................................................ هِّ يَ  /َعي ْ

 :اليت حتتها خطي يف اجلمل اآلتية َثنِّّ الكلماتِّ  -7
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 ّع ماك يا إبراهيم؟ أين إبراهيم؟يا  عمُّك أين (1)  

 ................................................................................ .يَ َدك اِّْرَفعْ  (2)  

 ................................................................................ .لبْنتَِّها ماذا قالت املرأة (3)  

 ................................................................................ .رجلي غسلت (4)  

 ................................................................................ ؟تلمي ذ كَ  أهذا (5)  

 ................................................................................ .رس الَتك خ ذ (6)  

 ................................................................................ .بَ ْيَته   باع ع َكَاَشة   (7)  

وار  مَثَن ه (8)    ................................................................................ .لاير مائة هذا السِّ

ريَ  (9)    ................................................................................ .لاير مائة أْعطَْيت  األجِّ

 ................................................................................  .طبيبٌ  أخ وه (10)  

 ................................................................................ .أخيها تَ ْبَحث  فاطمة  عن (11)  

 ................................................................................ .هأَب  و  َماتَ  (12)  

َمْفت وحٌة  اآلتية إىل ياء املتكلم واضبط الياء بالشكل، علما بأن ياء املتكلم أضف األمساء  -8
ر هِّ أَلٌِّف أو ياٌء ساكَِّنةٌ   : مع اْسمٍّ آخِّ

 َأَخ وايَ  َأَخ وانِّ   

 ................................................................................ أ خت ان  

 ................................................................................ أَبَ وان  

 ................................................................................ َصدِّيق ان  

 ................................................................................ زَمي الن  

 ................................................................................ يَ َدان  

 ................................................................................ عين ان  

 :اليت حتتها خطي إىل ياء املتكّلم واضبِّط الياء بالشكل أضف الكلمات  -9



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

101 

 .(رِّجَليَّ =  ىَ +  رِّْجَليْ  - رِّْجَلني: ) رِّْجَليَّ  غسلت َغَسْلت  الْرجَلني (1)  

نَ نْي  َغمَّْضت   (2)    ................................................................................ .الَعي ْ

 ................................................................................ .الَصدِّيَقنْي  َدَعوت   (3)  

 ................................................................................ .الَزمْيلني َسأَلت (4)  

 ................................................................................ .الَيدين رفعت (5)  

 ................................................................................ .من مِّْصرَ  األ ْسَتاذان (6)  

 ................................................................................ ؟الدفرتين أين وجدتَ  (7)  

 ................................................................................ .عاملانِّ جليالن األَخوين إنّ  (8)  

 ................................................................................ .أَبوين ذهبت إىل مكَّة مع (9)  

 ................................................................................ .قلمانِّ  َضاعَ  (10)  

 :اآلتية ل  )كِّالَ وَكِّْلَتا( تأمل األمثلة  -12

ا َأَخواك؟ أين( أ)    . يف دَِّمْشقَ  كِّاَلمه 

 .رأيت كَِّلْيهِّما نعم، املدرَسني؟ أرأيت  

ا اجلديدتان؟ الطالبتان أين( ب)    .عنَد املديرةِّ  كِّْلتامه 

 .كِّلتيهَِّما حفظت السورتَ نْي َحفِّْظَت؟ أيَّ   

 .بِّكِّْلتَ ْيهما كتبت أبالعربيَة َكتبت الع نوان أم بالفرنسية؟ (1)  

 .مريضٌ  كِّالنا من منكما مريض اليوم؟ (2)  

ا من أين الطالبتان اجلديدتان؟ (3)    .من الرياضِّ  كِّلتامه 

 .كَِّلْيهِّما سألت املدرسني سألَت؟أيَّ  (4)  

 :اآلتية مستعمالً )كال وكلتا( أجب عن األسئلة  -11

 ...............................................................................  الَقَلَمنَي َضاَع؟ أي   (1)  

 ............................................................................... الكتابني تريد أن تشرتى؟ أيَّ  (2)  



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

102 

 ............................................................................... اجملّلتني قرأت؟ أيَّ  (3)  

 ............................................................................... الساعتني س رَِّقْت؟ أيَّ  (4)  

 ............................................................................... أيَّ الل غتني تعرف؟ آألْردِّيََّة َأمِّ الَفارِّسيَّة؟ (5)  

 ............................................................................... الع ْمَلَتني عندك؟ اجل نَ ْيه  َأمِّ الدُّوالر؟ أيُّ  (6)  

 ............................................................................... م َدرَِّسيِّ الفِّْقهِّ غاب اليوم؟ أي   (7)  

 ............................................................................... البابني فتحَت؟ أيَّ  (8)  

 ............................................................................... النافذتَ نْيِّ مفتوحٌة ؟ أيُّ  (9)  

 ............................................................................... مِّنهما ضعيٌف يف النَّحو؟ َمنْ  (10)  

، اللفظ وم راَعاة   مثن ، معنامها ، مفردٌ  َلْفظ هما امسان وكِّلْتا كِّالَ )   .  جديدٌ  المهاك: حنو أكثر 
ا مراعاة   وُيوز.  جمتهدةٌ  كلتامها  (.َمْعَنامه 

 (:وتَانِّكَ  َذانِّكَ ) ل  األمثلة تأمل -12

 .كت ابانِّ  ه ذانِّ  . كت ابٌ  هذا  

 .سي ارتانِّ  َهاتَان . سي ارةٌ  ه ذه  

 .َقلَم انِّ  َذانِّكَ  . قَ لَ مٌ  ذلك  

 .مدرست انِّ  تَاَِّنك . مدرس ةٌ  تِّْلكَ   

 .هذا أخي، وذلك صديقي (1)  

 .هذان كتاباَي، وذانَِّك كتابا زميلي (2)  

ريان إىل اجلامعة، هاتان احلافلتان (3)    .وتانَِّك إىل املطار َتسِّ

 .الطالبني هي لَِّذْينِّكَ  -ملن هذه الدفاتر؟  (4)  

 . َلون  تَ ْينَِّك السيارتني مجيلٌ  (5)  

{ َوَمَلئِّهِّ  ْرَعْونَ فِّ  إىلَ  رَبِّّكَ  مِّنْ  ب  ْرَهانَانِّ  َفَذانِّكَ : } السالم عل يه ملوسى تعاىل هللا قال( 2)  
 [.32/ القصص] 
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 :فيما يأيت اْسم إشارةٍّ مناسباً للبعيد ضع يف الفراغ  -13

 بيت أخي ............................................... ه ذا بييت، و (1)  

 زميالي  ............................................... َأَخواي، و هذان (2)  

 بنتا أ ْخيتِّ   ............................................... هات انِّ بِّْنَتاَي، و (3)  

 . ............................................... هَذْينِّ الَباَبني. ال تفتح اِّف َْتح (4)  

 . ............................................... ياولد، اغسل هاتني السيارتني. ال تغسل (5)  

 :األفعال اآلتية هات مضارع  -14

 ................ َضاعَ  ................ َكَفى ................ َغمَّضَ  ................ َسَحبَ     

 :اآلتي ة هات مجع األمساء -15

َلغ ................  أريَكة      ري ................  َمب ْ َوار ................ َأجِّ  ................ سِّ

صَّة       ................ حِّ
            

 :األمساء اآلتي ة هات مفرد  -12

 ................ فَ َواكِّه ................ د َول ................  ه ن  ود    
  

( أصله األمر من  -17 تعود بَعد الواو والفاء  إْى(. ولكن اِلمزة الثانية -اِّْئت )إِّئ ْ  :أََتى يَأيْت: )اِّْيتِّ
) ، فَْأتِّ ْظ أن مهَزةَ  ذلك ألن اِلمزة األوىل يف هذه احلالة )وْأتِّ . الحِّ األمرِّ  حت َْذف  يف الن ْطقِّ

( حت َْذف  يف الكَِّتابة أيضاً يف ، فَْأتِّ  .هذه الكلمةِّ )َوأتِّ

 .اليوم بَدفرتِّ الَنْحو بالشيء أي أْحَضَره ، تقول: ما أتيت   أََتى  

َا أتِّ فَ  املْشرِّقِّ  من بالشَّْمسِّ  يَْأيت اللّ  فَإِّن   إبراهيم قال(: } 258/البقرة) التنزيل ويف    منَ  هبِّ
 (.لَِّنْمر ودَ  ذلك قال{ ... )املَْغرِّبِّ 
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 العاش ر الدَّْرس  ( 12)

 
 

 رن اجلرس , وبدأت احلصة اخلامسة . 

 اوڭغ  ريقبچېلىنۇىب،بۇەكىنچىبسشاەتلىكبە  رسبۇشكالنۇىب.

 مرت عشر دقائق أو أكثر ومل يأت املدرس .

باونبمىن تبدشكىبكۆپنيقباۆتۈ بكەتىتباوا تق چىبكەملىۇىب.ب

 سئم الطالب اإلنتظار , وطفقوا يتحركون من أماكنهم ويعبثون . 

 اوا غ چىال ربسشاالكۇرنبىرنراىتبۋ باو ر نلىنرۇرنباوىغ ل  باودنشكقشبۇشكلىۇىب.

 يكتب على السبورة .فبعضهم وقف خيطب , وبعضهم جعل 

دېزرشقشبببۇەىرسىبەوساىغشببا ال رنىڭبا ال رنىڭبۇەىرسىبت  ر  بسۆىلىگىلىبت  رەىب،

 ۇشكلىۇىب.

 دخل املراقب فجأة وقال :ما هذا ؟ أمركم فوضى . كأن الفصل سوق ! 

ڭال رب؟بسىلە رنىڭباىشىاىمبنىمەبت د اسىزبنشىي ر تچىبكىنەىبۋ بم نۇيقبەرۇىب:بۇ 

 خ ەەىبسىنىپبۇشىي رە كالب!اشالميىقشنغ ب.ب

امسعوا . إن مدرسكم مريض , فلم حيضر اليوم . فيمكنكم الذهاب إىل املكتبة , أو 

 اإلنصراف إىل املهاجع . أن تذهبوا إىل املكتبة خري لكم .

اشڭالڭال رب.بسىلە رنىڭباوا تق چىڭال ربكىسەلب,بۇۈگۈنبكىلەممىۇىب.بسىلە ربكىتشخبشنىغشب

ىڭال ربدشكىبدشتشاقشباشدتسشڭال رم بۇولىۇ ب.بسىلە رنىڭبكىتشخبشنىغشبۇېنرشۇش رسشڭال ربۇولىۇ ب,ب

 سىلە رگەبدشخشىۇ  رب.

 ت الساعة الثانية عشر والنصف .خرجنا من مبىن املعهد . كان

 ۇىزباىنىستوتبۇىنشسىۇرنبچىقت قب.بسشاەتباونباىااىبدېنرمبۇولغشنباىۇىب.
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 رأى بعض زمالئي أن نعود مدرسنا املريض .

 .بىمبسشۋياۇيكلىنرمبۇىزنىڭبكىسەلباوا تق چىمىز ىبدوالىسشقبە  بپىاىنبۇە رەىۇىنباىس

 فقلت هلم : ليس الوقت مناسبا للعيادة . سنعوده بعد صالة العصر إن شاء اهلل . 

مەنبا ال رغشبم نۇيقبەرۇرمب:بۋياىتبكىسەلبدواالكقشبم نشسىپباەمەسب.باشلالھبخشلىسشبب

 الدلىب.ا  ىباەسىنبنشمىزرۇرنبكىيىنبدوا

 قالوا : الرأي رأيك .

 .بۇودىچەبۇولس نبسىنىڭبپىانرڭببا ال ربم نۇيقبەرۇىب:
 

 

 

 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:
 

 توغرىسىدا  ئىسىملىق جۈملە ۋە پېئىللىق جۈملەمەزمۇن:  -1
       ب  ە  بەش نغە  جۈم ە بو رنى  ر  ەد ر ە:  —    م  ق جۈم ە 

 (  ەش ەما       ب  ە  بەش  س دۇ. مە   ە : 1
 ) ە  ھ  ەىر ە  غرچ دۇم(  
 )مە  ر ھ شۇە ( 

 دېگەنگە  ورشەش. 
 ( يە ە مە مە د م ب  ە  بەش  س دۇ. مە   ە : 1

 ( وچرق يۈم ش  ن    ف د يە بېھ ش  ن( يەرش دۇمموزا ررررش    ەم  ۈچۈ  ) ېغ ز )
 دۇم(. «»ن ن رەەد ھ؛ «»دېگەنگە  ورشەش )برن ڭدا 

 ( ىېئ  غە  ورشەش ەوشرمۇ  م ب  ە  بەش  س دۇ. مە   ە : 3
 مېقھ بەندۇم() ە  ھ  ەىر ە  غرچ دۇمى نەئەي    

 دېگەنگە  ورشەش. 
     رن ن ەېھ سداش  ھ س  كۆم    دۇ.  «»ىېئ  غە  ورشەش ەوشرمۇ  م بو  ە 

 ىېئ ل ب  ە  بەش نغە  جۈم ە بو رنى  ر  ەد ر ە:  —ىېئ    ق جۈم ە 
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 ( رو رق ىېئ ل ب  ە  بەش  س دۇ. مە   ە : 1
 )ەريەش چ    ( 
 ) ەي  و  رمد؛( 

 دېگەنگە  ورشەش. 
 ( رو رە  ز ىېئ ل ب  ە  بەش  س دۇ. مە   ە : 1
 )ئە ا  وغرق بو د؛( 
 )ر ھ شۇە  ك ش   ۈم د  ز ەنمەيدۇ( 

 توغرىسىدا  باشالش پېئىللىرى مەزمۇن:  -2
 مغە  ورشننننننننننننەش ىېئ   م بەشنننننننننننن ش ىېئ    ھ؛ بو رنى بر م « ... »ى «» ى«»

ن ننننن  ەم   س  ە   نننندۇ.  ې  نى  رن ننننن رە  ھ؛ رەمك ب نننند  كە گۈ ننننننننننننننن  زامننننە  ىېئ    «»
 بو غە  ىېئ    ق جۈم ە بو رش  شەمت. مە   ە : 

 ) ر م  ۆز  ومۇن  ھ د ن ەوزغ   ۆ  وير   ويسەش ە بەش  د؛(

 ) ر من ن بەز    دو   غە رەت يېز ش ە بەش  د؛(
بە   م  ويسەش ە بەش  د؛

 دېگەنگە  ورشەش. 
 

 

 

   

 مت ارين

 
 

 :اآلتي ة أجب عن األسئلة  -ا

َ مَلْ حيضر املدرس؟ (1)    ملِّ

 من الذي مسح للطالب باالنصراف؟ (2)  
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 املعهد؟ ك م كانت الساعة  عندما خرجوا من مبن (3)  

يَّة  :وإِّمَّا فِّْعليَّة اجل ْمَلة إِّمَّا امسِّ

 : االمسية  هي اليت َصْدر ها فاجلملة    

 . مدرسٌة . أَنَا جمتهدٌ  ، حنو: هللا غفوٌر . هذه :اسٌم َصرِّْيحٌ   (أ)

 [.184/ البقرة{ ] َلك مْ  خريٌ  َتص وم وا َوَأنْ : } حنو: م َؤّول َمْصدر (ب)

يام ك مْ ) تَ ْقدِّْيره  ( تصوموا أن) ف     (.صِّ

 . { رحيمٌ  غفورٌ  هللا إنّ : } حنو ،:بالفعل م َشبَّهٌ  حرفٌ   (ج )

ا" إنَّ " هي بالفِّعلِّ  امل َشبَّهة   األحرف)    (.وَأَخواهت 

 :الفعليَّة  هي اليت صدر ها واجلملة  

 .، حنو: طََلَعتِّ الشمس   فعٌل تامي   (أ)

 .فعٌل ناقص، حنو: كان اجلوُّ بارداً   (ب)

 (.وَأَخوات  َها" كان" هي الناقصة األفعال  )  

   

 اجلمل  ة

  الفعلي ة اجلمل ة االمسي ة اجلمل ة

 .الَشْمس   طََلَعتْ ( أ)         . )أ( هللا َغف  ورٌ          

رٌ  َتص وم وا َأنْ ( ب)          .ب ارداً  اجلوُّ  َكانَ ( ب)         .لكم َخي ْ

 .رحيماً  غفوراً  هللا وكان( ج )         .رحيمٌ  غفورٌ  هللا إنَّ ( ج )        

   

 .اجلمل االمسيَّة، وَعنيِّّ نوَع الصَّدر يف كل واحدةٍّ منهاالدرس من  استخرج ما يف(1)  -2 
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 .الدرس من اجل َملِّ الفِّْعليَّة، وعنيِّّ نوَع الصَّْدرِّ يف كّل واحدةٍّ منها استخرج ما يف(2)  

 :املَصادِّر الواردة يف اجلمل اآلتية إىل مصادر م َؤوََّلة َحوِّل(3)  

 .لك أحسن الع ْطَلة يف هنا بَ َقاؤ ك( أ)  

 .لنا أفضل املهجع يف َسَكن  ن ا( ب)  

َطٍّ  َصفحةٍّ  نِّْصفَ  كِّتابت كم:  اخَلطِّّ  مدرس قال( ج )    َصَفحاتٍّ  تابتكمكِّ  من إيلَّ  َأَحبُّ  مجيلٍّ  خبِّ
ء خبطٍّّ   .َردِّىٍّ

 َأقْرب   تَ ْعف وا وأن(: } 237) البقرة سورة يف تعاىل قوله يف املؤولّ  املصدر تقدير   ما (4)  
 .( َعْفوٌ : مصدره يْعف و َعَفا) ؟{للت َّْقوى

 .أمثلة للجملة االمسية صدر ها أحرٌف مَشب ََّهٌة بالفعل هات ثالثةَ  (5)  

 . أمثلةٍّ للجملة الفعليَّة صدرها أفعاٌل تامةٌ  هات ثالثةَ  (6)  

 . للجملة الفعلية صدر ها أفعاٌل ناقصةٌ  هات ثالثة أمثلة (7)  

الثالثة  تَ ْعَمل   يفعل كذا/ َأَخذ يفعل كذا أي َشَرَع بفعله. هذه األْفعال   كذا/ َجَعلَ  طَفَِّق يفعل   -3
 . فِّعليًَّة فعل ها م ضارعٌ  َعَمَل )كان( إال أن خبَها ُيب أن يكوَن مجلةً 

 .كّل فعل من هذه األفعال يف مجلة مفيدة أدخل  

 (.  َشَرعَ /    َأَخذَ /    َجَعلَ /    طفق)    

 :األفعال اآلتية هات مضارع  -4

)1(َس ئِّمَ  .......................... َعَبثَ  ..........................  حتّرك    
 .......................... 

   

 

 [49فصلت/] {ال َيْسئم  اإلنسان من دعاء اخلري } .التنزيل يقال: َسئَِّم الشيء، ومنه. ويف )1(
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 احلادي عشر الدرس   (11)

  

 الطالب قليلون . أين اآلخرون ؟املدرس :  

 اوا غ چىال رباشىب.بۇشكقىال رباەدە رە ب؟باوا تق چىب:

واحلسن ذهب إىل  عمر غائب , حامد عند املدير , وإسحاق ىف املرحاض , علي :

 غرفة املراقب .

باىسھشقب بكەتىتب، بم ەرننىڭباېشىغش بھشمىۇ بدوقب، باۆمە ر ھەسەنبب،بھشجەختشنىۇياەىلب:

 نشىي ر تچىنىڭبدشتىقىغشبكەتىتب.

 ى .دير ىف الذهاب إىل املستشفعبد الرزاق : والزبري أخوه مريض , وقد استأذن امل

بەوخت  رخش بم ەرنەرن ب، بكىسەل باېنرنۇرشى با نىڭ بيلنىيق:ى ۇەدن بۇېنرعبۇ مبنىغش

 غشنىتب.ررسىۇيب ر خسەتبسو رتوغن

 املدرس : ماذا بە ؟

 اوا تق چىب:با نىڭغشبنىمەبۇوپت ب؟

 عبد الرزاق : بە مغص .

 .بپباشپت ىيق:با نىڭبا  رسىقىباشغنرعبۇبيلن

 إسحاق , وجيلسان ىف مقعديهما (.)يدخل حامد و

 )ھشمىۇبۋ باىسھشقبكىنرپباو ر نلىنرۇيباولت  ررۇ ب(

 أن تقول شيئا . هل لديك سؤال ؟ املدرس : يا حامد كأنك تريد

 .بس اشلىڭىزبۇش رم ب؟برسەنت  ربە دۇرغشنۇ كباوا تق چىب:باىبھشمىۇبۇىنبنە رسەب

 ياضى . أفأذهب أم أحضر الدرس ؟حامد : نعم . أنا مطلوب اآلن ىف النادى الر

 مەنبھشىرنبتەنتە رۇىيەبك ل ۇىغشبچشاىنرلغشنب.بۇش ريمي بدشكىبە  ررساەباشتنىششمي ب؟
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 الذهاب إىل النادي ىف الفسحة .املدرس : أن حتضر الدرس خري لك .ميكنك 

بە مباېلىمبۋياتىۇيب اوا تق چىب:بە  رساەباشتنىشىشىڭىزبسىزگەبدشخشىۇ  رب.بك ل پقش

 ۇش رسىڭىزبۇولىۇ ب.

 )يدخل احلسن وبيده علبة ( ماذا ىف العلبة يا حسن .

 ؟ۇش ربەنىمبيەسەنبكو روپاىۇنرۇ ب(باىبھ)ھەسەنباولىۇيبكو روپاشبۇش ربھشالتتەبكى

 احلسن : فيها طباشري .

  .ۇش رببھەسەنب:با نىڭۇيبۇو ر

 )يدخل املراقب ومعە طالب جديد , ويسلمان (

 ىنرۇ ب(سشالمبۇبسى،با باىااكىنرۇ ببا نىڭبۇىلەنبدىڭىباوا غ چىۋ بب)نشىي ر تچى

 املراقب : هذا طالب جديد .

 نشىي ر تچىب:بۇ بدېڭىباوا غ چىب.

 هال وسهال . كيف حالك ؟درس : أامل

 اوا تق چىب:بخوشبكەپسىزب.باشنۇيقباەھۋيلىڭىزب؟

 هو : خبري , واحلمد هلل . 

 ا ب:بدشخشىب،باشلالھقشبكۈكنىب.

 املدرس : ماامسك ؟

 اوا تق چىب:باىسمىڭىزبنىمەب؟

 هو : منري .

 م نىريب.باىسمىمبا ب:

 املدرس : أأملاني أنت ؟

 ؟باوا تق چىب:بسىزبگىنمشنىيەلىام 
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 منري : ال, بريطاني .

 م نىريب:بدشقب،باەنگىلىيەلىكب.

 درست اللغة العربية يا منري ؟ املدرس : أين

 ؟بباوا تق چىب:باىبم نىريباە ر  بتىلىىنباەدە رە باۈگەنگەنتىڭىز

 .منري : درستها ىف مدرسة اسالمية 

 م نريب:بمەنبا  ىبۇىنباىسالمىيبمەكتەپتەباۈگەنگەنتىمب.

 ريطانية مدارس إسالمية ؟أىف ب املدرس :

 اوا تق چىب:باەنگىلىيەە باىسالمىيبمەكتەپلە ربۇش رم ب؟

 منري : نعم . 

 م نىريب:بھەاەبۇش رب.

 املدرس : كم مدرسة هناك ؟ 

 اوا تق چىب:با بدە رە باشنچەبمەكتە بۇش رب؟

 أدري بالضبط . املدارس كثرية .منري : ال 

 .م نىريب:باىنىقبۇىلمەميەنب.بمەكتەپلە ربكۆ ب
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 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:

 

 توغرىسىدا  خەۋەر-ئىگە
ى ننن  نننھن ننننننننن ك ننن  يننننننننەكننن  ننننېنننمە رنننوغنننھ  ننننننننننننننن نننننننندا   ننن ەنننن  ننن  نننسننن  -جنننۈمننن  نننننننند ننن ننن   نننوي —  نننگە 

  رە رم د غە  جۈم ە بۆ    دۇم. 
غنننە  ى   ھ رو رە  س ننند - رن نننن ب  ە  جۈم  ننند    پنننەد  ەنمەكۇ  بو غنننە   وي —رە  م 

 جۈم ە بۆ    دۇم. مە   ە : 
 ) ەي چ ھاي  ق(  

ى   ھ  ننننننننەي -دېنگەننگە  نورشننننننننننننننننننننننەش. يەنن ى بر جۈم  نننننننند    پننننننننەد  ەنمەكۇ  بو غننننننننە   وي
رنداە ى بر   گە بو رن ئې ننەب  س دۇ. شنندېگە     نن   « »روغھ  نن د دۇم. شننرڭەى برن ڭدا 

ى   ھ چ ھاي  ق دېگە   نننننننننننننننۆز ب  ە   نەنند ن رو رق   پنەد  ەنند؛. شنننننننننننننننرڭەى -جۈم  ند     وي
 دېگە   ۈىەت رە  م بو رن ئې ەب  س دۇ. « »برن ڭدا 

  ەد ر ە   گە ب  ە  رە  من ن  ەر ھ؛ ى ش  ك  وەر  دۇ. 
 ئىگىگە ئائىت قائىدىلەر: 

 (  ەش ەما       بو  دۇ. مە   ە : 1      ر ل بو  دۇ: ) (   گە1
 ) ە  ھ ب زن ن ىەم  مد گەم م ز(

 )بر يەمد   و  رمۇش چەك  س دۇ(
 ( يە ە مە مە د م بو  دۇ. مە   ە : 1)

 ) ەىر ە   ش ڭ م رەەۋا    ە يې  سدۇم(      
 دېگەنگە  ورشەش. 

 ( بو  دۇ. مە   ە : (  ە    ەە  د  بوي ۇە   گە  ېس ق       )1
 )مرئەممەد  ە ەيق   ە م  ە  ئس ن  ە ۇ   (       

 )بر مە ج د(
 )ەرم ە   ە  ئس ن ك  ەب (

 دېگەنگە  ورشەش. 
 ر   گە بو  دۇ: (م ەممەى بەز؛  اە   مدا رۆ  ند    شەمر ەم بوي ۇە  ېس    ز       )

  ( بو رش )رو رە  ز جۈم ە م   ش ب  ە   ەر ھ س( رە  م رو رە  ز جۈم ە )1)
ز ھ ە  غرچ  ەوشننننننننرمۇ  م ك ھگە     نننننننن مس  كۆم ننننننننن   دۇ(    رە  م   گ د ن برمۇ  كې  ش 

 شەمر  ب  ە    گە  ېس    ز       بو  دۇ. مە   ە : 
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 )ب زن ن مەش س م ز بەم(
س   ننننننن ز دېگە   ې« » ھ؛ كە گە  رە  مدۇمى م   ش    گدېگە  « »برن ڭدا 

       كېي ن كە گە    گ دۇم. 
 )مېس ن ەېھ سد ش   بەم(

دېگە   ە د؛ ەوشنننرمۇ   ق  نننۆز ب ھ  م  ننن     گ ھ؛ كە گە  رە  مدۇمى  « »برن ڭدا 
 دېگە   ېس    ز       كېي ن كە گە    گ دۇم. « »

(   گ س ن  نوماق  ە م شن  بو رش شنەمر  ب  ە    گە  ېس    ز       بو  دۇ ) وماق 1)
  ە مەش  ھ؛  ېس    ز     مدۇم(. مە   ە : 

 ) ەڭە نېمە بو د؛( 
 )ك    ەغھ ۆ ەە د؛( 
 )  س پ ە ەەنۇە  وەرغرچ  بەم( 

 ورشەش. دېگەنگە  
 (  ە    ەە  د  بوي ۇە   گە رە  مد ن برمۇ  كې  دۇ. مە   ە : 3

 ) ە   وەرر رچ (
 دېگەنگە  ورشەش. 

  ەممەى برن ن  ەك  د  كې  ش مر روغھا. مە   ە : 
 ) ە   وەرر رچ مر( 
 ) ە  ررمدۇڭمر( 

 دېگەنگە  ورشەش. 
  ەگەم   گە  وماق  ە م ش  بو  ەى  رن ن رە  مد ن    گ ھ؛ كې  ش  زۆم م. مە   ە : 

  
 دېگەنگە  ورشەش. 

 ەگەم رە  م  نننننننننننوماق  ە م شننننننننننن  بو  نننننننننننەى  رن ن   گ د ن    گ ھ؛ كې  شننننننننننن  زۆم م بو  دۇ. 
 مە   ە : 

 )   م ڭ ز نېمە( 
 ) ەئۋا  ڭ ز ەەنداق( 

 دېگەنگە  ورشەش. 
(   گ س ن ك   يەك  نېمە    ەن      ېس ق بو  ەى جۈم  د   رن ن رەش  س ۆ كې  ش مر 4
   بو  دۇ. مە   ە : دۇمۇ

   م ن نېمە؟ —
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 ئەم د.(
دۇمى  ې  ن  ەڭ  غرچ غە يەن   «»دېگەنگە  ورشننننننننننننننەش. يەن ى  ە نننننننننننننن   نننننننننننننن  
    گە . دېگە    گە ە   ەمر ۋې« »چۈش س ش  ك بو  د غە  بو غەچ ەى  رن ڭد    

 خەۋەرگە ئائىت قائىدىلەر: 
 ( ب ھ  ك       بو  دۇ. مە   ە : 1( رە  م  ۈچ ر ل بو  دۇ: )1

 )مر م ن مر م سس ن  ەيس   (
 ) ر م  ەم ەمدۇم( 

 دېگەنگە  ورشەش. 
 ( جۈم ە بو  دۇ. مە   ە : 1)

 )مرد ھى  رن ن    م  نېمە(
 دېگە      م  ق جۈم  دۇم. « »برن ڭدا رە  م 

 ) ە  ھ    ەمن  يەمار  (
 دېگە  ىېئ    ق جۈم  دۇم. « »برن ڭدا رە  م 

. و  دۇنننننننننننننننن  ( ب-( رو رە  ز جۈم ە )يەن  م   ش     ە د؛ ەوشرمۇ   ق  ۆز ب ھ  م نننننننننننننننن3)
 مە   ە : 

 )جەنسەت  ەن  من ن ەەد م   ە   دا(    
  ەنە  ە  ئ ە رە  رم(-ج م ا ئەمدۇ

 دېگەنگە  ورشەشى دېمەك بر مدا رە  م رو رە  ز جۈم ە بو د؛. 
رە  من ننن  ننەر ھ؛ ى شننننننننننننننن  ننك  وەر  نندۇ.  ې  نى جۈم  س ننن رە  ھ؛ -(  ە ننننننننننننننن  نند    گە1

جۈم ە يەك  رو رە ننننننننننن ز جۈم ە بو  نننننننننننەى  ەر ھ؛  ەشننننننننننن ەما ى شننننننننننن  ك  وەر مەيدۇ.  ې  نى  ومۇ  
 جەئەر  ن ى ش  ك  وەر  دۇ. 

 ( رە  م   گ گە مرنداق ب ھ ەەنۇە جەئەر  ن مە   ش ۆ كې  دۇ: 3
 (  ە  )يەن  ب ھ  كى        ك    كۆى ۈك( جەئەر ە مە   ش دۇ. مە   ە : 1)
 ) وەرر رچ  ررمد؛( 
 ) وەرغرچ  م  و  رمد؛( 

  ق     رن ن       د م ز     وچرق()  س پس ن         ش    رەەەە 
 دېگەنگە  ورشەش. 

 ( ج س  )يەن   ەم  ك     ەيە   ق( جەئەر ە مە   ش دۇ. مە   ە : 1)
 )ئەم د   سژېسېھ(

 ) ەم سە   سژېسېھ( 
 دېگەنگە  ورشەش. 
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 مت ارين

  

  

 :عن األسئلة اآلتي ة أجب

 أين أراد حامد أن يذهب؟ (1)  

 مباذا أتى احلسن من غرفة املراقب؟ (2)  

 ما اسم الطالب اجل ديد؟ (3)  

 من أين ه و ؟ (4)  

   

 واخلَ َب  امل ْبتَ دأ  

  

  

الفائِّدة  حنو: "الَقَمر   واخلَبَ ر  هو احلَدِّيث  الذي تَتِّمُّ به هو االسم الذي نَ َتَحدَّث  عنه، املبتدأ
نقول إنه  القمر، فَ َلْفظ  )القمر( مبتدأٌ ، ونريد أن ففي هذه اجلملة نريد أن نَ َتَحدََّث عن ." مَجيلٌ 

 . مجيل، فَ َلْفظ  )مجيل( َخبَ رٌ 

 .واخلب  َمْرف وع انِّ  املبتدأ  

 :أحكام املبت دأ من

 : أَْنواع  امل ْبَتدأَ   (1)

 :م َؤوٌَّل ، حنو َمْصَدرٌ إمَّا اسٌم َصرِّيٌح ، وإمَّا  املبتدأ  

 . طالبٌ  حنن.  ممنوعٌ  هنا اجل ل وس  .  مفيدةٌ  القِّراَءة  . ربُّنا هللا( أ)  

 { .لِّلت َّْقوى أقرب   تَ ْعف وا وأن{ . }  لكم خريٌ  َتص وم وا َوَأنْ ( } ب)  
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 : َتعريف املبتدأِّ وتَ ْنكِّريه    (2)

 :األمثلة اآلتية )املبتدأ حتته خط( يفكما  يف املبتدأ أن يكوَن َمْعرَِّفةً  األصل  

 .هللاِّ  رسول   حممدٌ ( أ)  

 .مدرسٌ  أن ا( ب)  

 .مسجدٌ  هذا( ج )  

 . م ْشرِّكٌ  هللا غريَ  يعبد الذي( د)  

 .هللا كتاب القرآن  ( ه )  

 .الصالة   اجلنَّةِّ  مفتاح  ( و)  

 :يكون املبتدأ  َنكَِّرًة بِّش ر وطٍّ منها وقد  

ْبَه مج ْلةٍّ  )أ( أن   ْبهِّ اجلملةِّ: الظَّْرف  واجلَارُّ  امل راد) :يكوَن اخلب  شِّ وأن يَ تَ َقدََّم  ،(واملَْجر ور   بِّشِّ
 :املبتدأِّ، حنو على

 .والظرف  )عِّْنَد( خب هنا )سيارٌة ( مبتدأٌ ،  .سيارةٌ  عِّْنَدنَا *  

(  ، هنا )أٌخ ( مبتدأٌ ، واجلارُّ  أخٌ  لِّ ي *     .َخبٌ واجملرور )يلِّ

 :االستفهام َنكِّراٌت (، حنو وأمْساء  ) ٍّْ :يكوَن املبتدأ  اْسم  اْستِّْفهام )ب( أن  

 .خب مبتدأ، واجلار  واجملرور )بَِّك( ما بَِّك؟ هنا اسم  االستفهام )ما( *  

 .مبتدأ، و)مريٌض ( خب َمْن مريٌض ؟ هنا اسم االستفهام )َمن( *  

 .مبتدأ، و)يف الفصل( خب اسم االستفهام )كم(طالبا يف الفصل؟ هنا  َكمْ   

 :تَ ْرتِّيب  املبتدأِّ واخَلَب   (3)

 .أمدرٌس أْنَت؟ :حنو: أنَت مدرٌس . وُيوز َعْكس ه، حنو أن يَ تَ َقدََّم املبتدأ  على اخَلَب، األصل    

، حنو وُيب أن يَ َتقدَّم    مريض؟ َم نْ  بك؟ م ا :املبتدأ  إذا كان اسم استِّْفهامٍّ

، وُيب أن يتقّدم اخلب      حنو: ما ْامْس ك؟ َكْيَف َحال ك؟ إذا كان اسَم اْستِّْفهامٍّ

 :َح ْذف  املبتدأ  (4)
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 . أي: امسي حامدٌ  . َعنِّ امسِّك : حامدٌ  َحْذف  املبتدأِّ إِّذا ع لَِّم. تقول للسائل ُيوز  

 :َأْحك ام اخل ب من

 :أنواع اخلب  (1)

ْبه  مجلةٍّ  م ْفَرٌد )أي ليس مجلًة(، وإِّما مجلةٌ إِّما  اخلب    . ، وإما شِّ

 .املؤمنِّ  مرآة   املؤمن  : حنو:  املفرد فاخلب  ( أ)  

 :حنو: اجلملة   واخلب  ( ب)  

 .خبَ ٌر ، وهي يف حَمََل رفعً  االمسية )ما امْس ه ( اجلملة املدير  ما امْس ه ؟ *  

 .رَْفعً  الفعلية )خلقكم( خٌب ، وهي يف حَمَلِّّ  اجلملة .وهللا َخَلَق ك مْ  *  

 :حنو: اجلملةِّ  شْبه   واخلب  ( ج )  

 .خب. وهو منصوٌب يف حَمَلِّّ رَْفعً  الظرف  )حتَت( اجلنة  حتَت ظِّالل السيوفِّ  *  

 .خب. وهو يف حَمَلِّّ رفعٍّ  اجلار واجملرور )هلل( .احلم دِّ هللا *  

 :للم ْبتَ َدأِّ م طابَ َقت ه    (2)

 :اخلب  امل ْبَتَدَأ يف ي طَابِّق    

الَفْصلِّ مْغلَقان،  املدرس واقف. والطالب جالسون. بَابَا :حنو :)أ( اإلْفراد والَتْثنَِّية واجلمع  
 .مفتوحتان ونافِّذتَاه  

ا حنو: حامدٌ  :)ب( يف الَتْذكري والَتأنِّْيث   ، وبِّنتامها  مهندٌس ، وزوجت ه طبيبٌة ، وابْ َنامه  تاجرانِّ
 .م َدرَِّسَتانِّ 

  

 مت  ارين

 :يأيت مبتدأ اجعل كّل اسم مما  -1
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 َمَنارتا  السيارة.  املسلمون.  أمحد وأخوه.  .أمحد  
 .َمن  َما.  الكتب.  قلم.  الطالبات.  املسجد.

 :يأيت خباً  اجعل كّل اسم مما  -2

َباتمغَلقتان. مجيلة. ناجحون.  .مفت وحتان    .كيَف. أين. َما. َمن. َمىت. عنَد. فوقَ  .م َتَحجِّّ

 :مبتدأ يف مَخْسِّ مج َل على أن يكون اخلب اجعل لفظ )املدرس(  -3

 .يف األوىل مفردا  

 .يف الثانية وظرفاً   

 .وجمروراً يف الثالثة وجاراً   

 .فِّعلية يف الرابعة ومجلةً   

 .امسيًة يف اخلامسة ومجلةً   

 .كلِّّ واحدةٍّ منها ظرف هات ثالث مجل خب    -4

 .كلِّّ واحدة منها جاّر وجمرور هات ثالث مجل خب  -5

يأيت مبتدأ على أن يكون خبه مجلًة امسيًة واسَتعِّْن باالسم الذي بني  اجعل كلَّ اسم مما  -2
 :لتكوين اخلب القوسني

 (أخ وه) أمح د  

 (لوهن ا) س يارتك  

 (مثنه ا) األْجَنبِّّية الْكت ب    

 (امس ه) الطالب اجلديد  

 (فضل ه) هللا  

 .أمثلة للجملة االمسية ح ذَِّف مبتدؤ ها استخرج من الدرس  -7

 :وعنيِّّ نوع كل خب على النحو اآليت الدرس من املبتدآت واألخبار، استخرج ما يف  -8

 .مفرد/ مجلة/ شبه مجلة :نوعه اخل ب املبتدأ اجلملة  
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 أحوال املبت دأ واخلب بعض

  

  

 أحوال املبت دأ (1)

  

  

 سبب تقدمه أو تأخره         مقدم/ مؤخر معرفة/ نكرة املبت دأ

مٌ  َمْعرفة . الّل َغف ورٌ   (1)  األْصل هو     ًمَقدَّ

 جائِّزٌ  هذا     م َؤخَّرٌ  معرفة .عجيٌب َكالم ه  (2)

ل لَِّكْونِّ      مؤخر َنكِّرة . عندَك سيارةٌ   (3) ْبَه مج   ةٍّ املبتدأ نكرًة واخَلَبِّ شِّ

 املبتدأِّ نكرة واخَلبِّ شبَه مجلة لَِّكْونِّ      مؤخر نكرة أيف هللا شكي ؟  (4)

 املبتدأ اْسَم اْستْفهام لكونِّ      مقّدم نكرة َمْن غائٌب ؟  (5)

 اخلب اسَم استفهامٍّ  لكونِّ      مؤخر معرفة َمْن أن َت؟  (6)

وأن َتصوم وا خرٌي   (7)
 لكم

 ألن      معرفة     
َيام ك ْم خريٌ   التقدير صِّ

 لكم

 األصل هو     مقّدم

   

 أحوال اخل ب (2)

  

  

 مجلة نوعه: مفرد/ مجلة/ شبه اخل ب

 م ْف َرد .ي ْس رٌ  الدِّين    (1)
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ْبه   .املديرِّ  عندَ  املدرس    (2) لةٍّ )َظْرٌف ( شِّ  مج 

ْبه   .يف امللعب الطالب  (3)  مج ْلةٍّ )اجلاّر واملَْجر ور ( شِّ

 امْسيَّ ة مجلةٌ  .حَمَلُّها الَقْلب   النِّّ يَّة    (4)

َله اإلسالم    (5)  فِّْعليَّ ةٌ  مجلةٌ  .َُي بُّ َما كاَن قَ ب ْ
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 الدرس  الثان عشر (12)

  

 العام اجلديد . مىت وصلتم من بالدكم ؟املدرس : أرحب ىف اليوم األول من  

ب: بسىلە ربباوا تق چى ب. باشلىمەن باش ركى بسىلە ر ى بكۈنىۇه بۇىنرنچى بدىلنىڭ دىڭى

 كەھنرڭال رەرنباشچشنبدىتىپبكەلۇرڭال رب.

 أمحد : وصلنا قبل أسبوع . 

 أمحۇب:بۇىنبھەپتەباىلگىنىبكەلۇ قب.

 احلسني : أما أنا فوصلت أمس .

 تۈنۈگۈنبكەلۇرمب.ھ سەدنب:باەممشبمەنب

علي : أنا وصلت يوم الثالثاء , وذهبت إىل مكة ألداء العمرة , وبقيت هناك ثالثة 

 أيام , ورجعت البارحة .

اەىلب:بمەنبسەدشەنبەبكۈ ىبدىتىپبكەلۇرمب،بمەنبمەكاىگەباۆمنىبھەجىنباشەيباىلىمبب

 .بباۈچۈنبۇش رەرمب،بك بدە رە باۈچبكۈنبت  ر  باشخششمبكەچباشدتتىم

 رس : أهال وسهال .املد

 اوا تق چى:بخوشبكەپسىزب.

مجال : ياأستاذ , أتسمح يل أن أجلس أمامك ؟ إن هذا املقعد خال , فإن صاحبە 

 طوي قيده العام املاضي .

باولت  ر كقشب ر خسەتباىالمسىزب؟بۇ ب بمشڭشبسىزنىڭباشلۇرڭىزەي جشمشلب:باىبا ستشىب،

 ۇ لگەنب.او ر نبۇوكاەنب،با نىڭباىگىسىباۆتاەنبدىلىبھەد

 يملۇ رسب:بيجلسبحيثبكئتب.باوا تق چى:بخشلىغشنباو ر نۇيباولت  رب.
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 : ال أريد أن أجلس حتت املروحة فإن ذالك يضرىن , أفأجلس خلف مجال ؟الزبري

ى ۇەدنب:بمەنبكشمشلۇ  رغ چباشستىۇيباولت  ر كىنبخشلىمشميەنبچۈناىباشك بمشڭشبىريشنلىقب

 ؟،بجشمشلنىڭبكەدىنبتە ر پتەباولت  ريمي ب

 املدرس : ال مانع لدي . 

 .بچەكلىمەميەناوا تق چىب:بمەنب

 مجال : أين سافرت ىف عطلة الصيف هذه السنة يا أستاذ ؟

 جشمشلب:باىبا ستشىبۇ بدىلبدشىلىقبتەتىلۇ باەدە رگەبسەپە رباىلۇرڭىزب؟

 املدرس : إىل إندونيسيا .

 گەب.ەىنۇرنوىريھىب:اوا تق چب

 مجال : أمل متر بكواالملبور ؟

 شمشلب:بسىزبك اشالالمفو ربەرنباۆمتىۇرڭىزم ب؟ج

 املدرس : بلى , ولكنىن مل أمكث فيها طويال . 

 ،بۇىنيقبمەنبا بدە رە با ى نبت  رمىۇرمب.اۆتتۈمك نۇيقبباوا تق چىب:

 مجال : كم لبثت مثََّ يا أستاذ ؟

 جشمشلب:با بدە رە باشنچىلىكبت  رەرڭىزب؟

 املدرس : لبثت مثة يوما أو بعض يوم . 

 اوا تق چىب:با بدە رە بۇىنبكۈنبدشكىبدېنرمبكۈنبت  رە مب.

مجال : لو عرفت أنك تأتي إىل بلدي الْستقبلتك ىف املطار ..أسافرت إىل سنغافورة 

 أيضا ؟

بسىز ىب بۇولسشم بۇىلگەن بكىلۇرغشنلىقىڭىز ى بمىنىڭبكەھنرمگە بسىزنىڭ باەگە ر ب: جشمشل

 اىلۇرڭىزم ب؟اشدۇرنومۇيبكۈتىۋيالتتىمب...سىنگشفو رغىم بسەپە رب
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 املدرس : ال . 

 اوا تق چىب:بدشقب.ب

 ال : أمل تسافر إليها من قبل ؟مج

 جشمشلب:با بدە رگەبۇ نۇرنبۇ  ر نبسەپە رباىلىپبۇشامىغشمن ب؟

 املدرس : نعم ، مل أسافر إليها قط . 

 اوا تق چىب:بك نۇيقب،با بدە رگەبپەاەتبسەپە رباىلىپبۇشامىۇرمب.
 

 

 

 گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:بۇ دەرىستىكى 
 

 

 توغرىسىدا  (َمْفع ْوٌل فِّْيهِّ ئورۇن تولدۇرغۇچى )-ۋاقىتمەزمۇن:  -1
ئەم  ەرس ننننننن يۈز بەمگە   اە   يننننننەك   ومن س  -  ش — ومۇ  رو نننننندۇمغرچ  - اە ننننننت

-بەيە  ە   ش  ۈچۈ   نننننننۆز  س د غە  ز بەم  وەر غرچ     نننننننن مد ن   بەم ت.  ر يەنە  اە ت
  ومۇ  م   ش  د ىمر  ەر   دۇ. مە   ە : 

  اە ت م   ش       )مە  كېۇ د  چ     ( 
 (      ومۇ  م   ش )مە  د م خ  ە   دا  رر  د   

 دېگەنگە  ورشەش. 
 بىر قىسىم رەۋىشلەر مەبنى بولۇپ، ئۇالر: 

)ەەچە  چ    ن(←( 1
 ننركرنغە مەبس  بو غە   اە ت م   شنن  بو رنى بر جۈم  د   ومۇ  جەئەر  ن بر  ەر ھ؛ 

 . ز بەم  ك  وەر غە 
)ەەيەمگە بەم  ە (←2

بر  ەر ھ؛ ز بەمگە مەبس  بو غە   ومۇ  م   شننننننننن  بو رنى بر جۈم  د   ومۇ  جەئەر  ن 
 ز بەم  ك  وەر غە . 

)مە  رۈنۈگۈ  ئەمگ ز يوەەن كەرم د  (←( 3
 نننەر ھ؛ ز ھغنننە مەبس  بو غنننە   اە نننت م   شننننننننننننننن  بو رنى بر جۈم  ننند   ومۇ  جەئەر  ن بر

 ز بەم  ك  وەر غە . 
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 )بر مېۋ س  ىەەەت رې  ۆ بەەم د  (←4
بر  نەر ھ؛ ى شننننننننننننننن ە مەبس  بو غە   اە ت م   شننننننننننننننن  بو رنى بر جۈم  د   ومۇ  جەئەر  ن 

 ز بەم  ك  وەر غە . 
)بر يەمد   و  رم( ←( 5

بر  ەر ھ؛  ننركرنغە مەبس  بو غە   ومۇ  م   شنن  بو رنى بر جۈم  د   ومۇ  جەئەر  ن 
 ز بەم  ك  وەر غە . 

)ئەز ھ كە د ڭمر(←( 6
بر  ەر ھ؛ ز بەمگە مەبس  بو غە   اە ت م   شننننننننن  بو رنى بر جۈم  د   ومۇ  جەئەر  ن 

 ز بەم  ك  وەر غە . 
 ) ە  رە  غە   ومۇندا  و  رم(. ←( 7

  بو رنى  ومۇ  جەئەر  ن ز بەم  نننك بر  نننەر ھ؛ ى شننننننننننننننن نننە مەبس  بو غنننە   ومۇ  م   شننننننننننننننن
  وەر غە . 

 بىر قىسىم ئىسىمالر رەۋىشكە ۋەكىللىك قىلىدۇ، ئۇالر: 
( زامە  يەك  مەكەنس ن ئەمم  نننننننن س  يەك   ر       نننننننن س ن ب ھ ە  ننننننننم س   رە رم د غە  1

 م   ش ە   زاىەت ە   سغە        م   ش ە   ك    ك ە   دۇ. مە   ە : 
 )ب ز ىۈرۈ  ب ھ كۈ  يو  مەڭدۇق(

 م سرت كۈر ۈم( 15)مە   ېس   
 دېگە     ننننن م م م   شننننن ە   ك    ك« »   « »دېگەنگە  ورشنننننەش. يەن ى بر مدا 

 ە  غە . 
 ( م   شس ن  ۈى    م   ش ە   ك    ك ە   دۇ. مە   ە : 1
 )مە   رزاق  و  رمدۇم( 

و رنى  رن ڭدا ب «»دېگەنگە  ورشنننەش. يەن ى بر جۈم  س ن  ە ننن   ننن  
 ڭغننە دېگە  م   شنننننننننننننننس ننن  نننننننننننننننۈى     رن« »دېگە  م   ش رننەشننننننننننننننن  س ننۆ كې  ننۆى « »

   ك    ك ە  غە . 
   ك    ك ە   دۇ. مە   ە :  ( كۆم    ش  ە م ش  م   ش ە3)
 )مە  مرشر ئەى ە   ۇ د  كە د    

 م   ش ە   ك    ك ە  د؛. « »دېگەنگە  ورشەش. يەن ى برن ڭدا 
 (  ە  م   ش ە   ك    ك ە   دۇ. مە   ە : 4)

 بەغدادرە رۆت كۈ  ررمد  ()مە  
 ك  ومې  ھ يو  مەڭدۇق( 111)ب ز 
  ك دېگە   ننننەن م م   شننننن ە   ك  « »   « »دېگەنگە  ورشننننەش. يەن ى برن ڭدا 

 ە  غە . 



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

125 

 توغرىسىدا  «َلوْ »مەزمۇن:  -2
) ەگەم مە   نننننننننننننننېس ننن « »رې   ننننننننننننننن  ە 

شنننننننننننننننەئنھ نمنگە كە نگەنن  ن  نڭنسن  ب ن نگە  بنو  ننننننننننننننننننننننەمى  ە نۋ رن ە  ننننننننەينھودمومنغننننننننە چ ن  ننننننننۆ  نننننننننننننننېس  
شنننننننننننننننەمت    جننننننننە ابس ننننننننن  —« »كنۈرنۈ ا رن  ن ( دېنگە  ب نھ جنۈم ە  رچھاينننننننندۇ.  رن ڭنننننننند    

 ( د ن  ەر   دۇ. رش س  چەك ەيد غە  ەوشرمۇە )مە جرت بو 
( شننننننننەمرس   ۆر ە  زامەنغە 1( شننننننننەمت مەن  ننننننن س   رە رم دۇ  1 ر  ۈچ   شنننننننس   رە رم دۇ: 

 ( شەمت    جە ابس ن  ۇجردەە چ   ش س  چەك ەيدۇ. مە   ە : 3چەك ەيدۇ  
 

 ر ھ ش ە  بو  ەڭى  ە ۋ ر ە نەر جە ەەز سەر  ن() ەگەم 
 م د ن ننننننننە  ر ھ شننننننننم د نى شننننننننرڭە نەر ج گە  ېھ شننننننننە»بر بو  ننننننننە 

 دېگەن  ك بو  دۇ. 
يدۇ. ەوشنننننننننننر مە« »ەوشنننننننننننر  دۇى بو رشنننننننننن ننننننننننن ز جە اب غە « »ن ن بو رشنننننننننن رق جە اب غە «»

 برن ن  ەك  ۇە كې  ش مر روغھاى  ې  ن برنداق كې  ش بەك  ەز  رچھايدۇ. مە   ە : 

 ) ەگەم  ە   رن ن ئې ەي   س   ەڭ  غە  بو  ەڭى  ە ۋ ر ە ي غ ي   ن(

 ) ەگەم بۈگۈ    م  قە  بەم    س  ب  گە  بو  ەمى كېۇ   ۆ ەە مەي    (
 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  «بَ ْعدَ »ۋە « قَ ْبلَ »مەزمۇن:  -3
 ەگەم رە ەىپرزدا   زاىەر  ن  ۈز  ۈنى مەن د   ۈز  م گە  بو  ننننننننننننەى « »ب  ە  « »

  ەر ھ؛ ى ش ە مەبس  بو  دۇ. مە   ە : 
 

 )برن ڭد ن برمۇن      كېي س     ش من ن ئەمم     ە  ئس ن      د (
 دېگەنگە  ورشەش.
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 مترين

  

  

 :عن األسئلة اآلتي ة أجب

 مىت وصل احلسني؟ (1)  

 كم يوماً بقي علّي يف مكة؟ (2)  

 مل ال يريد الزبري أن ُيلس حتت املروحة؟ (3)  

 أين سافر املدرس يف عطلة الصيف؟ (4)  

 كم لبث يف كواالملبور؟ (5)  

  

 :فِّي هِّ  املَْفع  ول*

لَِّبيانِّ زَمانِّ  املفعول فيه اسٌم منصوٌب ي ْذَكر   .هنا )يوم( مفعول فيه (.الث الثاءِّ  يومَ  وصلت)  
 :وي سمَّى أيضاً َظْرفاً. حنو الفِّْعلِّ أو مكانهِّ،

 (.زمان َظْرف. )َنومِّك بَ ْعدَ  ِنِّْت  . هللا شاء إن غداً  سأ َس افِّر  . ليالً  خرجت( أ)  

 ( َمكانٍّ  ظرف. ) َشَجرةٍّ  حتتَ  ِنت. املدير عندَ  َجَلْست. مِّيالً  َمَشْيت( ب)  

 :الظروف َمْبنِّيَّة  منه ا بعض    

 . السكون يف حَمَلِّّ نصبٍّ  مىت خرجت؟ هنا )مىت( ظرف  زمان مبنُّ على :تقول َمت َى

 .على الفتح يف حملِّّ نصب أيَن تدرس؟ هنا )أين( ظرف مكانٍّ ، مبينّ  :تقول أيْ نَ 

 .مبيّن على الكسر يف حمّل نصب ظرف  زمانٍّ ، مل َأغِّْب أمس. هنا )أمس( :تقول أمسِّ 

 .ظرف زمان، مبّن على الضم يف حمّل نصب مل َأذ ْق هذه الفاكهَة َقطُّ. هنا )قط( :تقول قَ طُّ 

 .مبيّن على السكون يف حمّل نصب اجلس هنا. يف هذه اجلملة )ه نا( ظرف مكان، :تقول ه ن ا

 .على الفتح يف حمّل نصب زمان، مبينّ  اآلَن جئَت؟ هنا )اآلن( ظرف :تقول اآلن
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( ظرف َمكان :تقول  حيث    .مبيّن على الضم يف حمّل نصب اجلْس َحْيث  شئَت. هنا )حيث 

 :أمساٌء تَ ن وب  َعنِّ الظرف، منها هناك

، أو ج ْزئِّيَّتهَِّما، حنو املضاف  إىل الظرف مما َدلَّ على  (1)  :ك لِّّيَّةِّ الزمانِّ أو املكانِّ

 .َمَشيت نصَف كيلو مرت .كلَّ النهار. انْ َتَظْرت َك ر ْبَع ساعة سافرنا  

 .الظروف الكلمات )كّل، وربع، ونصف( ناَبْت عن هنا  

َفت ه ، حنو: جلست طويال، أي  (2)  .وقتاً طوياًل. هنا )طويال( صفٌة للظرف نابت عنه صِّ

 .ناَب عن الظرف األسبوَع. هنا )هذا( اسم  اإلِّشارة، حنو: جئت هذا  (3)

اَئَة كيلو مرتٍّ . هنا الَعَدد ،  (4) رنا مِّ . سِّ )أربعة ومائة( َعَددانِّ نابا  حنو: َمَكْثت يف بغداَد أربعَة أيامٍّ
 .عن الظرف

   

 مت  ارين

  

  

 .الدرس من ظروف الزمان واملكان استخرج ما يف  -1

 .من الظروف املبنيَّة استخرج ما فيه  -2

 .كلماتٍّ ناَبْت عن الظرف منهاستخرج  -3

 :الزمان واملكان فيما يأيت عني ظروفَ   -4

 .قِّْف َحْيث  َأَمْرت كَ  (2)        .حلظةً  انْ َتظِّ رْ   (1)  

 . عِّْنَد املدير نصَف ساعةٍّ  جلس الزَُّوار   (3)  

 بَقَِّي اجلَرِّْيح  يف املستشفى؟ َك ْم ساعةً   (4)  

 الرياض هذا الشهَر؟ أَت َسافِّر إىل (5)  
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 األذانِّ ذهْبَت إىل املسجد أم بعده؟ َأقَ ْبلَ  (6)  

 .َص بت طوي الً   (7)  

ْ َت ك لَّ  (8)    .الل يل ِنِّ

 أساعَتني ِنَت أم ثالَث ساعاتٍّ ؟  (9)  

 هذه املدَة؟ أين مكثتَ   (10)  

 : الزمان واملكان يف اآليات الكرمية اآلتية عنيِّّ ظروف  -5

 [.12/يوسف{ . ] يبكون عِّشاءً  أَباهم وجاءوا( } 1)  

داداً  َسْبعاً  فوَقكم وبَ نَ ْينا( } 2)    [.12/النبأ{ ] شِّ

 [.5/نوح{] وهناراً  لَْيالً  َقومِّي َدَعْوت   إن َربِّّ  قَالَ ( } 3)  

ب   ماذا نفسٌ  َتْدرِّى َوَما( }4)    [.34/لقمان{ ] غداً  تكسِّ

يتم َكَما نَ ْنَساك مْ  اليومَ  وقِّيلَ ( } 5)    [.34/اجلاثية{ ] هذا يومِّكم لِّقاءَ  َنسِّ

 .حتوى كلُّ واحدة منها عدداً ناب عن الظرف هات ثالث مجل  -2

 .حتوى كل واحدة منها اسَم إشارةٍّ ناب عن الظرف هات ثالث مجل  -7

 :يأيت يف مجلة مفيدة أدخل كل ظرف مما  -8

 .مثَّة .فوق. هنا. مثَّ  بعد. عند. أمام. خلف. حتت. .قبل  

 (.املطار يف الْستَ ْقبَ ْلت ك بلدي إىل تأيت أنك عرفت   َلوْ ) ورد يف الدرس:   *

. وت فِّيد َلوْ     :ثالثَة أمور حرف  اْمتِّناعٍّ المتناعٍّ

 .الشَّرطّيةَ  (1)  

 .تَ ْقيِّيَد الشرطية بالزمن املاضي (2)  

 .االْمتِّن اعَ  (3)  

 .َُتَْتهِّْد، فلم تنجح اْجتهدَت لََنَجْحَت. معناه: مل حنو: لو  

ا امل ْثَبت  بالالم، وال يقرتن يَ ْقرَتِّن     . )ُيوز َعْكس ه جواهب  ا املَْنفِّيُّ  :وهذا قليل(. حنو هبا جواهب 
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 .مسعت قِّصََّته لََبَكْيتَ  لو (1)  

 .إىل املدير املدرس حلامد: لو حضرت أمس ما َشَكْوتك قال (2)  

 .طعام فاسد. لو أكله الناس ملرِّضوا هذا (3)  

 .رأيت ذاك املنظر لبكيت لو (4)  

 .عرفت أن الرِّْحلَة اليوَم َما تأّخرت   لو (5)  

  

ل )لو( على  -9 ْ ما يَ ْلَزم   أْدخِّ  :اجلمل اآلتية، وَغريِّّ

 ............................................................................................................... الولد/ ضربت ه   ضربين ذاك (1)  

 ......................................................................................... املدرس م سافٌِّر / ما جئت عرفت أن (2)  

 .................................................................................................... َدقِّيَقَتني/ فاتَ ْتين الطائرة   تأخَّرت   (3)  

 ............................................................................................... تالوَة هذا القارِّئ/ بكيت مسعتَ  (4)  

ْكت كثرياً  قرأت هذه (5)    ........................................................................................... القِّصَة/ َضحِّ

 ..................................................................................................... اَعْدت هيكذِّب/ ما سَ  عرفت أنه (6)  

َْتازٍّ  زادتْ  (7)    ....................................................... َدرََجايتِّ بِّنِّْصفِّ َدرََجةٍّ / جنحت بِّتَ ْقدِّير مم 

 :فيما يلي أكمل الناقص  -12

  .ما َرَسْبت …………………………………… لو (1)  

 ……………………………………  تأيت إىل املدينة لو عرفت أنك (2)  

 .َلَمرِّْضتَ  …………………………………… (3)  

  رك عةٌ  َلَفاتَ ْتنا…………………………………… (4)  

  .فِّّياً َمنْ مجلتني على أن يكون جواهبا يف األوىل م ْثَبتاً، ويف الثانية  أدخل )لو( يف  -11
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َن (. قَ ْبل   مِّنْ ) * : تعاىل قال. نمع ال لفظاً  اإلضافة عن ق طِّعَ  إذا الضم على( بعد) و( قَبل) ي  ب ْ
 [.4/ الروم{ ] بَ ْعد   َومِّنْ  قَ ْبل   مِّنْ  األمر   هلل} 

  

 عامة مت  ارين

    

    

 :األفعال اآلتية هات مضارع  -1

 .َمَكَث. لَبَِّث. َكَسَب. فَاَت. َضرَّ  .َسافَ َر. َساَعَد. رَحَّبَ انْ َتَظَر.  .اْستَ ْقَبلَ   

َداد :هات مفرد  -2  .ز وَّار، شِّ

 .َجرِّيح، نَ ْفس :هات مجع  -3

 .َض رَّ  :هات ض د  -4

 .مما يأيت يف مجلة مفيدة أدخل كل كلمة -5

. ساعد. فَاَت. رَحَّب .َخالٍّ     .جريح . استقبل. ضرَّ
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 الثالث عشر الدرس   (13)

 

 ذ , مل أفهم درس األمس جيدا .احلسن : يا أستا

 ھەسەنب:باىبا ستشىب،بمەنبتۈنۈگۈناىبە  رسىنبدشخشىبچۈكەمنىۇرمب.

 إن شاء اهلل ...خذوا دفاتركم .املدرس : اقرأ مرة أخرى تفهمە 

باوا تق چى بخشلىسش باشلالھ باوا غىن باېتىم بۇىن بدەنە ب...چۈكىنىس: بەن

 تىنرڭال ر ىباېلىڭال رب.پە 

 لطالب دفاترهم ()يأخذ ا

 تە رلىنرىنباشلىۇ ب(پ)اوا غ چىال ربە 

 مد : مل أجد دفرتي يا أستاذ .حم

 تىنرمىنبتشپشملىۇرمب.پحممۇب:باىبا ستشىبمەنبە 

و ذو غالف أصفر . أليس املدرس : احبث جيدا جتده إن شاء اهلل . ه

 كذالك ؟

باشلالھبخشلىسشبا  ىبتشپىسەنب.باوا تق چىب:بدشخشىباىزە  بۇشاقىن

 .بك نۇيقباەمەمس ب؟بتشكلىقا بسېنرقب

 حممد : بلى ...ها هو ذا .

 حممۇ:با بمشنشب.

 لي : بالباب رجل يريد أن يدخل .ع

 ۇىنباشە مبكىنمەكچىباىاەنب.بتۈۋرۇ بباىشىكباەىلب:

 املدرس : ليدخل .

 اوا تق چىب:با بكىنس نب.
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 ممرض ىف مستشفى اجلامعة . الرجل : أنا

 ھېلىقىباشە مب:بمەنبا نۋرنسىتبەوخت  رخشنىسىۇيبسىستىنيب.

 أن آخذ الطالب اجلدد للتطعيم .أريد 

 اۈچۈنباېلىپبۇش رمشاچىب.باوك لبسىلىممەنبدىڭىباوا غ چىال ر ىب

 ستشفى ولريجعوا بعداملدرس : خذهم . ليذهب الطالب اجلدد إىل امل

 التطعيم .

ا ال ر ىباشپىنرڭب.بدىڭىباوا غ چىال ربەوخت  رخشنىغشبۇېنرپباوا تق چىب:ب

 ۇولغشنۇرنبكىيىنباشدتىپبكەلس نب.باوك لبسىلىپ

 )خيرج الطالب اجلدد , وهم ثالثة ( 

 (باىۇىب)دېڭىباوا غ چىال ربچىقىپبكىتىۇ ب،با ال رباۈچ

 ا وفد من إحدى جامعات نيجرييا .امسعوا يا إخوان , سيزور املعهد غد

باېنرنۇي با نۋرنسىتلىنرۇراى بنيجندش باەتە باىنىستىتوتىن ب، باشڭالڭال ر نبكال ر

 اەلچىلە ربىريش ر تباىلىۇ ب.

أ مجيال ....لنقرفال يغب أحد وال يتأخر , وليلبس كل طالب ثوبا 

 الدرس اآلن . 

ھېچاىمبدواش بكەمتىس نبۋ بكىچىامىس نب،بھە ربۇىنباوا غ چىببشك ڭ

 چىنيدلىقبكىيىمبكەدس نب....بھشىرنبە  رسباوا ميىزب.

 واكتب هذه اآلية على السبورة .تعال يا عدنان 

 ۇ باشدەتىنبەوساىغشبدشىغىنب.بباىباەەنشنبۇ بدشاقشبكەلبۋ 

 .  تب علي فإن خطە أمجل من خطيعدنان : ليك

 ىلبدشىس نبچۈناىبا نىڭبخېىتبمىنىڭبخېتىمۇرنبچىنيدلىقب.اەباەەنشنب:

 املدرس : أكتب يا علي .
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 اوا تق چىب:باىباەىلبسەنبدشىغىنب.ب

 )بعد فراغە من الكتابة ( من يقرأها ؟

 دېزرشۇرنبۇىاش ربۇولغشنۇرنبكىيىنب(با  ىبكىمباوا دۇ ب؟ا ب)

 حممد فإنە قارئ ذو صوت مجيل . احلسن : ليقرأها

   ىبم ھەممەەباوا س نبچۈناىبا بچىنيدلىقباشۋيىلىقباش رىب.ھەسەنب:با

 حممد : )بعد اإلستعاذة والبسملة ()فلينظر اإلنسان طعامە ...(

م ھەممەەب:)بأعوذبۇشەللبۋ بۇسمبيەللب ىباوا غشنۇرنبكىيىنب()اىنسشنباۈىرنىڭب

 تشاشمىغشباش ررس نب(ب

 أنور : يا أستاذ , أريد أن أخرج .

 .باىۇرمبمشاچىچىقسىنتقشبىب،بمەنباىبا ستشباەنۋ  رب:

 : الخيرج أحد ىف أثناء الدرس .املدرس 

 اوا تق چىب:بە  رسباش رلىقىۇيبھېچاىمبچىقمىس نب.

 لزبري : وارأساه !! وارأساه !!ا

 ى ۇەدنب:بۋييبۇېشىمب!!بۋييبۇېشىمب!!

 املدرس : مابك يا زبري ؟

 اىبى ۇەدنبسشڭشبنىمەبۇولۇىب.بباوا تق چىب:

 صداع شديد . آه آه .لزبري :بي ا

 .باشھباشھب.بمىنىڭباشتتىقبۇىشىمباشغىنرپبكەتىتى ۇەدنب:ب

  هب معك أحد زمالئك ىف السكن .املدرس : اذهب إىل املستشفى . وليذ

بدشتشاتىاىب بۇىلەن بسەن ب. بۇش رغىن بەوخت  رخشنىغش ب:سەن اوا تق چى

 سشۋياۇيكلىنرڭۇرنبۇىنسىبۇش رس نب.

 الزبري : فليذهب معي عدنان .
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 ۇەدنب:بمەنبۇىلەنباەەنشنبۇش رس نب.ى 
 

 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:
 

 توغرىسىدا  «ل»بۇيرۇقنى ئىپادىلەيدىغان مەزمۇن:  -1
ريھۇەس  ب« »دېگە    بنننەم   رچھايننندۇ. برن ڭننند     «»رې   ننننننننننننننن  ە 

د ن   بننننەم ت.  ر كە گۈ ننننننننننننننن  زامننننە  ىېئ   س ننننن  ننننە نننند غننننە «»  پننننەد  ەينننند غننننە  
ك نھ نننننننندۇ ئەمنننننننند   نرن ننننننننن  ننننننننەر نھ نسن   نننننننننننننننركرن رق  وەرررن بريھۇق مەن  ننننننننننننننن س  

  رە رم دۇ. مە   ە : 
 ) وەر ر (  )ك ھ ر (  
 )رەرس   ە   يەز ر ( 

 دېگەنگە  ورشەش. 
 ەد ر ە  ر كە گۈ ننننننن  زامە  ىېئ ل شنننننننەك  س ن  ۈچ سۇ  شنننننننەر   )غە  ب( 

    ب ھ سۇ  شەر   )مررەكە    (   غ   ھ س ن  ە د غە ك ھ دۇ. مە   ە : 
 )ئەمب ھ  وەرغرچ   ۆز  ومن دا  و  رم ر (   

 د   و  رم م ز( )ب ز بر يەم              
 دېگەنگە  ورشەش. 

بەز نننننننند    نن نن  ننسننۇنن  شنننننننننننننننەر نن  )مننررننننننننەرەب(  ننننننننننننننن ننغ نن  ننھ ننغ ننمننر ك ننھ نننننننند ننغننننننننە  
  ەئۋا  ممر  رچھايدۇ. مە   ە : 

 )   ەم مەند ن ئەج ىە ە  يەر  ھ ڭ من   ۆگ س ڭ م(
 دېگەنگە  ورشەش. 
« »ى «» ننەد ر ە ز ھ  ننك  وەر  نند غننە  بو رنى  (بر بريھۇق  م  )

د ن   بنەم ت بنەغ ش ەوشنننننننننننننننرمۇ   ھ د ن كېي ن كە  نننننننننننننننەى  نننننننننننننننركرن رق «»   
  وەر  دۇ. مە   ە : 

بەم ر ى  وكر   رمۇن بو غەند ن كېي ن )يېڭ   وەرغرچ  م دور رمرەن غە 
 ەەي  ۆ كە  ر (

 مە  ب  ە   ەدنە  ب ھگە بەم ر (

 (ب ز ئەز ھ بەغۇ دا  و  رم م زى  ەند ن كېي ن مە ج دكە بەم م ز)
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كەلگۈسى زامان پېئىلىنى جەزملىك ئوقۇتىدىغان قوشۇمچىالر مەزمۇن:  -2
 توغرىسىدا 

ب نننھ كە نننگنننۈ نننننننننننننننن  زامننننننننە  ىنننېنننئ ننن  نننس ننننننننن  ننننننننەر نننھ نننسننن  جەزمننن  ننننننننك ) ننننننننننننننننركنننرنننن نننرق( 
  وەرر د غە  ەوشرمۇ  م رۆت بو رنى  ر م: 

 ۈچۈ        ە  )  س نننننننننن←( 1
 كۆزى ب ھ ر لى       كە پرك يەمارم دۇەمر(؟

 ەمن ننننن   مننننە  رېخ   ننننننننننننننن ←( 1
ەە ب ڭ مغە ك ھم د؛

غەم ە  مەى )←( نننن  ) «»نەئي س ن ( 3
  ە  ھ ب ز ب  ە  ب   ە(. 

←(؛ )«»( بريھۇەس نننننننن 4
 )  س ە   ۆز يېمەك     ھ گە )  بھ ت نەز ھ؛ ب  ە ( ەەم  ر (. 

تەلەپنىڭ جاۋابىدا كەلگەن كەلگۈسى زامان پېئىلىنىڭ مەزمۇن:  -3
 توغرىسىدا  ئوقۇلىدىغانلىقىجەزملىك 

  دېنگە  جنۈم ە  رچھاينننننننندۇ.  رن ڭنننننننند  « »رنېن   ننننننننننننننن ن ە 
دېگە  كە گۈ نننننننن  زامە  ىېئ    رە ەىس ن جە اب دا كە گەن      ۈچۈ  « »

 جەزم  ك ) ەر ھ؛  ركرن رق(  وەر غە . 
  ن جە اب دا كە  نننننننە جەزم  كدېمەكى  ەگەم كە گۈ ننننننن  زامە  ىېئ    رە ەىس

  وەر  دۇ. 
رە ەىننس ننننننننن رننۈم  ننھ؛: بننريننھۇق ىننېننئ ننننننننل    چەكنن ەش ىننېننئ نن  نننننننند ننن   ننبننننننننەم ت. 

 مە   ە : 
   

 )يەرش   ەمە  ە  غ نى جەنسەر ە ك ھ  ە (
 ەەز س  ە ()ئومۇن رق ە  مەى نەر جە 

 دېگەنگە  ورشەش. 

 وغرىسىدا ئۇسلۇبى ت (ةْدبَ ن  بەت )د: نۇمەزمۇن -4
ى «  چ  ننەغھ   ش»(  ەم بۇە  نننننننننننننننۆز بو رنى  رغەت مەن  ننننننننننننننن  نردبەت )

 دېگەن  ك بو  دۇ. « ەەيغرمۇش»
ب ھ م ك ش گەى يەك  ب ھ م نەم  گە   يەك   ۆز گە   چ  —نردبەت  ر  رب  

  ەغھ   شس    پەد  ەيد غە   ۆز ب ھ  م   د ن   بەم ت. 
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     چ  ەغھ    غە  چەە ھ  غرچ  « » ر چەە ھ ش ەوشنننننننننننننرمۇ  ننننننننننننن  بو غە  
« »   « »(د ن رەمك ب رەى دۇ ئەمد  چەە ھ  غە     نننننننن مس ن  ەر ھ غە )

 ەوشر  دۇ. مە   ە : 
 ) اي    ت  ەنەم! ... (← 
 ) اي بېش  ! ... ( ← 

 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  « آهْ آهِّ »مەزمۇن:  -5
« »ىېئ  سننننەم بو رنى دېگە    بننننەم   رچھاينننندۇ. بر « ى »رې   ننننننننننننننن  ە 

)يەن   ەزاب  س ۆ كې  ۋار مە ( دېگە  كە گۈ نننننننننننن  زامە  ىېئ   س ن مەن  نننننننننننن س  
  رە رم دۇ. 

ز ھغە مەبس دۇم.  رن ن ىېئ ل   گ  نننننننننننننن  يوشننننننننننننننرمۇ   ە مەش بو رن  — «»
 دېگە  بو  دۇ. « »رەەد ھ ا   بەم    

 
 

 

  

 مت  ارين

 
 

 :اآلتي ةعن األسئلة  أجب

 املمرِّض إىل الفصل؟ ملاذا جاء  (1)

 الوفد إىل املعهد؟ من أين يأيت (2)

 اآلية على السّبورة، ومن الذي قرأها؟ من الذي كتب (3)

 .تدخل على الفعل املضارع وَُتْزِّم ه. وت فِّْيد  اأَلْمرَ  .)لَِّيْدخ ْل( هذه الم  اأَلْمرِّ   *

 .لَِّنْجلِّْس معاً  .لَِّيْجلِّْس كلُّ طالب يف مكانه :وامل َتَكلِّّم، حنوعلى فعلِّ الغائب  تدخل  

 .الواوِّ، والفاءِّ، ومث َّ  األمرِّ َمْكسورٌَة ، وت َسكَّن  بعدَ  الم    
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 .الدرس من أمثلة الم األمر استخرج ما يف  -1

 :فيما يأيت، واْضبِّْطها بالشكل عني الَم األمرِّ   -2

عوا بعد م َقابَ َلتِّهِّ  اجلدد  إىل املدير،ليذهب الطالب   (1)    .ولريجِّ

 .األْزَرقِّ أو األْسَودِّ  يكتب الطالب  اأَلْجوِّبََة باحلِّْبِّ  (2)  

 .واملََجاّلت لنذهب إىل املكتبة ولنقرأ الص ح فَ  (3)  

 .ليقرأ كلُّ طالب هذا الدرَس وليكتبه (4)  

 .اجل د دَ  لِّي ساعِّد الطالب  القداَمى الطالبَ  (5)  

 .لَِّيْبَق كلُّ واحدٍّ يف مكانه (6)  

 .املسجد لنجلس اآلن يف احلديقة، مثّ لنذهب إىل (7)  

 :األمرِّ على األفعال اآلتية، واْضبِّْطها بالشكل أدخْل المَ   -3

 .................................................. يقرأ  ويكتب   .....................................  َيْدخ ل    

 .................................................. يرك ع  ويسجد   .....................................  يَْأك ل    

 نن ام    

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

ونقرأ   جنلس  هنا
 .................................................. القرآن

ي .....................................   َيْذَهب ونَ     ..................................................  مَيْشِّ

 .................................................. يَ ق  ول   .....................................  فَ َنْأك  ل    

 .................................................. يبِّي ع ..................................... يَنَس ى   

 .................................................. َيشرتِّي ..................................... َنْدع  و  

 .أمثلةٍّ ل  )المِّ األمر( يف مجل مفي دة هات مخسةَ   -4

لَة على فِّعلِّ امل خاَطب، حنو: يا أمحد ال تلعبْ  َسَبَق أن  * يف الفصل. يا  درسَت )ال الناهيَة( الداخِّ
 َُتْلِّسي هنا. يا أخوات ال تَ ْفَتْحنَ  ياآمنة ال إخوان، ال َتْذَهب وا إىل املطعم قبَل الساعة الواحدة.

 .النوافذ
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 .ال خير ْج أحد هم من الفصل :)ال الناهية( على فعلِّ الغائبِّ أيضاً، حنو وتدخل    

 :األفعاَل اآلتية بعد )ال الناهية( فيما يلي اِّْضبِّط بالشكل -5

 .ال يدخل أحد كم الفصَل يف أَْثناءِّ الدرس (1)  

 .يضرب بعضكم بعضاً ال  (2)  

 .ال تدخل اجلامعَة سّيارة  األ ْجَرةِّ  (3)  

 .إْذنِّ املدرِّس ال يكتب أحٌد على السّبورة بَِّغرْيِّ  (4)  

 .األمحر يكتب الطالب  األْجوِّبََة باحلِّْب  ال (5)  

مال ال (6)    . يأكل أحٌد بالشِّّ

 .يأخذ أحٌد املََجاّلت خارَج املكتبة ال (7)  

 . يسخر أحٌد من َأَحدٍّ  ال (8)  

 .َيس ّب أحد ك م أخاه املسلمَ  ال (9)  

 .يَنس أحٌد َجواَز َسَفرِّه ال (10)  

 .الكتاب أو الدفرت يقل يل أحٌد يف امل ْستَ ْقَبل: إن نسيت ال (11)  

ت َسافِّر املَْرَأة  ال " :قال  ابن ع َمَر رضي الّل عنهما أن النيّب صلى هللا عليه وسلم عن (12)  
 .(البخاري رواه) ." أيامٍّ إالّ َمَع ذِّي حَمَْرمً  ثالثةَ 

جاٌر  ال مَيْنع" :قال  رضي الّل عنه أن رسول الّل صلى هللا عليه وسلم عن أيب هريرة (13)  
داره  .(متفق عليه) ." جارَه أن يَ ْغرَِّز َخَشَبه  يف جِّ

 :مضارٌع . ضْعه يف الَفراغ مسبوقاً ب  )ال الناهية( واْضبِّط آخره أمام كل مجلة فيما يأيت فعلٌ  -2

 (َُيْلِّس  ) .يف الطريق أحدكم  ......................... (1)  

 (يَ ْفَتح  ) .باَب الفصل قبل أن يَرِّنَّ اجلََرس   أحدٌ   ......................... (2)  

 (يَ ز ور  ) . أحدٌ اليوَم  ن  ........................ (3)  

 (يَ نَ ام  ) .يف الفصل أحدٌ   ........................ (4)  
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َقى) .يف الفصل بعَد احلِّصَّةِّ األخرية أحدٌ   ........................ (5)    (يَ ب ْ

 (َُيْلِّس  ) . عند املريض أكثَر من ر ْبعِّ ساعةٍّ  العوَّاد    ........................ (6)  

منها  قاعَة االْمتِّحان قبل الساعة السابعة، الطالب  ....... (7)  
 .الساعة الثامنة قبل  ........................و

 (خيرجون/ يدخل)

 (َيْسَخر) .من بعضٍّ  بعض كم  ........................ (8)  

 (يَ ْرَفع  ) .صوَته يف املسجد أحدٌ   ........................ (9)  

 (َتْكت ب  ) .أمساَءه نَّ يف دفاتِّرٍّ اإلِّجابة الطالبات    ........................ (10)  

 .الناهية( الداخلة على فعل الغائب هاتِّ ثالثَة أمثلة ل )ال  -2

 :َأْحر فٍّ ، وهي اجلازِّم  فعالً واحداً أربعة    *

نَ نْيِّ  َله   جَنَْعلْ  َأملَْ : } تعاىل قوله يف كما مَلْ،( 1)    [.9 ،8/ البلد] {َوَشَفتَ نْيِّ  َولَِّساناً *  َعي ْ

ِّْ  ملَّا وً : } تعاىل قوله يف كما ملَّا،َْ (2)   مْيان   َيْدخ ْل  [.14 /حلجرات{ ] ق  ل وبِّك مْ  يف اإلِّ

َية ، ال( 3)    [.45/ التوبة{ ] َمَعَنا هللاَ  إنَّ  حَتَْزنْ  ال: } تعاىل قوله يف ك ما الناهِّ

ْنَسان   فَ ْليَ ْنظ ر: } تعاىل قوله يف ك ما األمرِّ، الم  ( 4)    [.24/عبس{ ] طََعامِّه إىل اإلِّ

 .واحداً  واحدةٍّ منها َحْرفاً َُيْزِّم  فعالً  أربَع مج َل مِّن إنشائك حَتْوِّي كلُّ  هات  

 .للطََلب جواباً  َوَقعَ  ألنه جمزومٌ ( تَ ْفَهمْ ) هنا(. تَ ْفَهْمه   أ ْخرى َمرَّةً  اِّقْ َرأه  )  *

 والن َّْهي ، حنو: اِّْعَمْل َعَمالً  ومن أَنواع الطََّلب: اأَلْمر   .َوَقَع املضارع  جوابًا للطََّلب ج زمَ  إذا  
اً   .تَ ْنَجحْ  َتْكَسلْ  الَ . اجلَنَّةَ  َتْدخ لْ  صاحلِّ

 :مجلةٍّ مما يأيت، واْضبِّْطه بالشكل َعنيِّّ جواَب الطََلبِّ يف كل  -7

 .اِّْجلِّْس نسمع األخبار (1)  

 .نقرأ هذا اإلْعالنَ  قِّفْ  (2)  

 .ز ْرنِّ َأز ْركَ  (3)  

 .َتعاَل نذهب إىل السوق (4)  
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 .اِّْجَتهِّد تنجح (5)  

 .ت ْشرِّْك بالّل تدخل اجلّنة ال (6)  

ب اْدع ونِّ  رَبُّك م   وقال: } التنزيل يف( 7)    [.22/ غافر{ ] َلكم َأْسَتجِّ

 األعراف ورةس يف جاء كما ،{ إِّليك أَْنظ رْ  َأرِّن َربِّّ : } تعاىل هلل الس الم عل يه موسى قال( 8)  
 .143 اآلية

َاَهك دهُت هللا اِّْحَفظ. حَيَفظك هللا اِّْحَفظ: "عنهما هللا رضي ع ّباس ابن حديث يف( 9)    رواه". )ُت 
 (.الرتمذي

 :املكتوب أمامها أكمل كل مجلة مما يأيت بالفعل  -8

 (َأشرتى)  .كتابا………………………………………… قِّف (1)  

 (َأق  ولً )  .شيئاً   لك…………………………………… تعالَ  (2)  

 (ُتِّ د  )  .ه   ……………… عن هذا الكتاب يف املَْكَتبات اِّحْبَثْ  (3)  

ِّْ املدرِّس عن هذه املَْسأََلةِّ  (4)    (َيْشَرح  )  . ها…………………… اِّْسَأْل

ْيب  )  .َلكَ  ……………………………………… اللّ  ا دْع   (5)    (َيْسَتجِّ

 .هات ثالثة أمثلة للَجْزم بالطلب  -9

 :لَلنُّْدبَة، وأكمل الناقِّص تأمل األمثلة اآلتية  *

ي    !َوارَْأَساهْ  : رَْأسِّ

 !وايداهْ  : َيدِّيْ   

 !َواَبْطنَ اهْ  : َبْطين  

   َ  !  .................................. : قَ ْليبِّ

 !  .................................. : َظْهرِّي  

 !  .................................. : َعْيينِّ   

يّن     !  .................................. : سِّ
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 !  .................................. : رِّجلِّي  

َْعن مضارعِّ  فعلٍّ  اسم  (  آهٍّ  آهِّ،)  * ي  ،(أَتَ َوجَّع  ) مبِّ  و جوباَ  م ْسَترتٌِّ  مريٌ ض وفاعل ه الَكْسرِّ، على َمْبينِّ
 ".أنا" تَ ْقدِّيْ ر ه  

  

 عاَم ة مت ارين

 
 

 :الكلمات اآلتية هات مجعَ   -ا

دار. َشَفة. مرِّيض وْفد،    .غِّالف. طَعام. َجار. جِّ

 .األمساء اآلتي ة هات مفرد  -2

 .ق َداَمى. ع وَّاد .َأْجوِّبَ ة  

 : اآلتيةاألفعال  مضارع هات  3

ْنه. َغَرز .لَبِّسَ    َر مِّ َل. فَ َرَغ. َسخِّ  .َحزَِّن. َأْشَرَك بالّل. اِّْسَتَجابَ  .َكسِّ

 : التمرينانِّ الشََّفهِّيَّانِّ اآلتيان ُي َْرى  -4

 ............................................... لزميله: َأرن كتاَبك/ ساعَتك/ قلَمك يقول الطالب (1)  

  الطالب لزميله مشرياً إىل طالب آخر: َأرِّهِّ دفَ رتك/ ساعَتك/ كتاَبك يقول (2) 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 عشر الدرس الرابع (14)

 

ب: أمعجم هذا يا فضيلة الشيخ ؟ هشام

بھۆ رمەتلىكبكەدىخبۇ بلوغەمت ب؟بىھىششمب:با

نعم . هذا معجم مدرسي . إذا أرت أن تشرتي معجما فاشرت  املدرس :

بهذا ، فإنە مفيد جدا . 

باشم سىب.بسەنباشم سبسېتىۋېلىشىنبمەكتە اوا تق چىب:بك نۇيقب.بۇ ب

بمەخسەتباىلغشنبۇولسشڭبۇ  ىبسېتىۋيلغىنب،بچۈناىبا بۇەكبپشدۇرلىقب.

 . أ) مدرسي (منسوب إىل «معجم مدرسي  »قلت   هشام : يا أستاذ

ب)مدرسة ( ؟ وإذا كان األمر كذالك ، فأين تاؤها؟ 

بەرۇرڭ. «معجم مدرسي  »با ستشىبسەنبىھىششمب:با

كەبنىسبەتبۇىنرلگەمن ب؟باىمبك نۇيقبۇولسشب)مۇ رسةب()بمۇ رسيب(بمەكتە 

با نىڭبتەسىباېىنب؟

نعم . هو منصوب إىل )مدرسة ( . إذا نسبت إىل اسم خمتوم  املدرس :

ت ) مكي (: قل –مثال  –لتاء . فإذا نسبت إىل مكة بتاء التأنيث حذفت ا

بأفهمت ؟ 

اوا تق چىب:بك نۇيقب.با بمەكتەپاەبنىسبەتبۇىنرلگەنب.باشدشللىقنىڭبتەسىبب

بۇىلەنباشدشغالكقشنباىسىمغشبنىسبەتبۇە رسەڭبتە ىبچۈكۈ رۋېتىسەنب.

ب.ب بە دسەن ب( بماي ب) بۇە رسەڭ بنىسبەت بمەكاىگە بسەن ب: مەسىلەن

بچۈكەنۇرڭم ب؟
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ب: نعم . جزاك اهلل خريا .هشام 

بھىششمب:بھەاەب.باشبلالھبسىز ىبدشخشىبم كشپشتلىس نب.

بويسلم (   ) يدخل املراقب

ب(كۈى تاۈچىبكىنرپبسشالمبۇىنرۇ )

باملراقب : أمل يأت احلسني ؟

ب:بھەسەنبكەملىۇرم ب؟بببكۈى تاۈچى

باملدرس : نعم . ملا يأت .

باوا تق چىب:بك نۇيقب.با بكەملىۇىب.

يم يأتين يف مكتيب ، فإن لە برقية .....أين إبراه  : إذا جاء فقل لە املراقب

هب وليذ ؟ أتاخر اليوم أيضا كعادتە ؟إذا جاء فالتسمح لە بالدخول ،

بإىل املدير .

كۈى تاۈچى:با بكەلگەنبچشغۇيبا نىڭغشبە  با د ڭبمىنىڭباىشخشنشمغشب

با ب؟ باېىن باربيھىم ب.... بۇش ر ب،ا نىڭبتىلگىنيممىسى بۇۈگكەلس ن بھەمب  ۈن

باشەرتىگەباوخشششبكىچىاتىم ؟با بكەلسەبكىنرشاەب ر خسەتباىلمشڭب،

بم ەرننىڭباېشىغشبۇش رس نب.

باملدرس : إن شاء اهلل .

باوا تق چىب:باشلالھبخشلىسشب.

ب  ) يسلم املراقب وخيرج (

ب(سشالمبۇىنرپبچىقىپبكىتىۇ .ببكۈى تاۈچىب)

بالدرس .املدرس : ياهشام ، اقرأ اآلية الواردة يف 

ب.ببھىششمب،بە  ررستەبكەلگەنباشدەتىنباوا غىنبىاوا تق چىب:با

بوإذا سألك عبادي عين فإني قريب [ .  هشام : )بعد اإلستعاذة (]



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

144 

ب) ب: بھىششم بتىلىگەنۇرن ب(بپشنشلىق بمەببكىيىن بسىزەرن بۇەنۇرلىنرم نب>>

ب<<.ببمەندېقىنۇ  ر)ا ال رغش(توغنرسىۇيبسو ررسشبمەنب

بث الواردة يف الدرس يا أبا بكر .اقرأ األحادي املدرس :

ب.بىنغھەەرسلە ر ىباوا بباشۇشبۇەكىنبە  ررستەبكەلگەنبىاباوا تق چىب:

احلديث األول : عن أبي هريرة رضي اهلل عنە أن رسول اهلل  أبوبكر :

صلى اهلل عليە وسلم قال : ] إذا جاء رمضان فتحت أبواب اجلنة [ . 

بمتفق عليە .

بۇىنرنچىبھەە ب: بۇەكىن ب ريىىباشۇش با نىڭۇرن باشلالھ ب) باەۇىيبھۈ ر دن  رسب:

ب( ب ررۋيدەتببەرنۇولس ن بەرگەنلىاى بم نۇيق باەلەدھىسسشالمۇرن پەدغەمبە ر

ۇىنبلىااەب)ۇ ب.ب)ب ريمىزينبكەلسەبجەننەتنىڭباىشىالىنىباېچىلىۇ ب(بنىاىلى

ب(كىلىنگەنبھەەرس

احلديث الثاني : قال أبو بردة :مسعت أبا موسى مرارا يقول : قال 

اهلل صلى اهلل عليە وسلم : ] إذا مرض العبد أو سافر كتب لە  رسول

ب) رواه البخاري ( .  مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا [

ااىنچىبھەەرسب:باەۇ بۇ  رە بە دۇ ب:بمەنباەۇ بم سشنىڭبۇىنبنەچچەبىاب

باشڭلىغشنتىم. بەرگەنلىاىىن بم نۇيق باەلەدھىسسشالباېتىم بم نۇيقبپەدغەمبە ر م

ب بۇەنۇ  ب] بك ۇەنۇرگەبسشقبم اىمبە دۇ : باىلسش بدشكىبسەپە ر اشغنرپباشلسش

ب ب[ بدېزرلىۇ  بسشۋيب باوخششش باىلغشنغش باەمەل بھەەرسىنب)ۋياىتتش ا 

ب(اىلغشنب.بنەالىببۇ خش رى

احلديث الثالث : عن أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنە أن رسول اهلل 

 لإذا مسعتم النداء فقولوا مثل ما يقو  صلى اهلل عليە وسلم قال : ]

باملؤذن [ . ) متفق عليە ( .
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بأۇيبسعيۇبيخلۇ ريب بەرنب رضيبيەللبعنە)اۈچۈنچىبھەەرسب: پەدغەمبە رب(

باىلىنىۇ :اەلەدھىسسشالم بنەالى بەرگەنلىاى بم نۇيق بسىلە رنىڭ اەىينبب]

بەرگەننىڭ بم اەىىرن بۋياىتتش بە ڭال ر[بباشڭلىغشن بلىااەبۇى)بباوخششىىن ن

ب(كىلىنگەنبھەەرسب.

ب) يسمع صوت العطاس ( 

ب(چۈكاۈ ر كباشۋيىىباشڭلىنىۇ .)

باملدرس : من العاطس ؟ 

باوا تق چىب:بچۈكاۈ رگەنبكىمب؟

بعبداهلادي : أنا . 

باشۇۇ لبھشەىب:بمەنب.

املدرس : يا عبداهلادي ، إذا عطست فامحد اهلل . قال النيب صلى اهلل 

وليقل لە أخوه  عليە وسلم : ] إذا عطس أحدكم فليقل : احلمد هلل .

يهدكم اهلل ويصلح بالكم [. ) رواه   يرمحك اهلل ،فليقل : أو صاحبە :

بالبخاري ( .

اشۇۇ لبھشەىب،بچۈكاۈ رسەڭباشلالھقشبھەمۇ باېيتقىنب.ببىاوا تق چىب:با

پەدغەمبە رباەلەدھىسسشالمبم نۇيقبە دۇ .ب]بسىلە رنىڭبۇىنرڭال ربچۈكاۈ رسەب

بھەمنيھىب بدشكى باېنرنۇرشى باۈچۈن بكىشى با  ب. بەرس ن ب( بەلل )يحلمۇ

)بدنمحكبيەلل(بەرس ن،اشنۇرنبكىيىنبا كىشىب:]بدھۇدامبيەللبودصلحبۇشلامب[ب

ب(ەرس نب.ب)با بھەەرسىنبۇ خش رىب ررۋيدەتباىلغشنب.
 

 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:
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 توغرىسىدا  «إَِّذا» —ۋاقىت شەرت قوشۇمچىسى 
شنننننەمت مەن  ننننن س   رە رم د غە   اە ت م   شننننن  بو رنى كۆى سۇە  —« »

 ۆر ە  زامنننننننە  ىېئ   س نننننننن  نننننننە ننننننند غنننننننە ك ھ ننننننندۇ ئەمننننننند  ىېئ  س نننننننن  ۆر ە  زامنننننننە  
 مەن   س  كە گۈ   زامە  مەن   گە  ۆزگەمر دۇ. مە   ە : 

 جەنسەرس ن   ش    ھ؛  ېۇ   دۇ()مامزا  كە گەند  
 شەمرس ن جە اب .  —« »شەمتى  —« »برن ڭدا 

بەز ند  كە گۈ ننننننننننننننن  زامنە  ىېئ   س نن  نە ند غنە ك ھ ندۇ. شنننننننننننننننرن ڭد كى  ر چەغدا 
شنننەمرس ن جە اب مر كە گۈ ننن  زامە  ىېئ    بو  دۇ. ب ھ شنننە  ھن ن مرنر شنننېئ ھ غە 

  ورشەش: 
 

 مەزمرن : 
  ەگەم  ە  نەى  ڭس  ە ز   رم ەڭى   
 ە ز   دۇ نەى   دېگە  شرنۇە شېھ ن.   
  ەگەم  ەز نەم  گە ەەنە ەت ە   ەڭى   
 ەەنە ەت رەى دۇ  ەشر  ەچ نەى  ن.   

جە اب س ن  ە د غە رۆ  ند     ومۇن مدا بر ر ل جۈم ە شننننننەك  د  شننننننەمرس ن 
 ەوشر  ش  كېھ ك.  ر م: « »

 ەوشنننننننننننننننر  دۇ.« »( شنننننننننننننننەمرس نن جنە اب     ننننننننننننننن م  ق جۈم ە بو  نننننننننننننننەى  ە د غە 1
 مە   ە : 

  ن مە ) ەگەم بەننند   ھ    نننننننننننننننەننند 
 س  (ى مە  ئەە  ەرە   ر مغە يې  سمە (. روغھ   ق  وم  ەى ) ر مغە  ېي   

 دېگەنگە  ورشەش. 
ر  دۇ. ەوشنننننن« »( شننننننەمرس ن جە اب  رە ەن ىېئ    بو  ننننننەى  رن ن  ە د غە 1

 رە ەن ىېئ    بريھۇق ىېئ ل    نەئي  ىېئ  س  كۆم    دۇ. مە   ە : 
 ريھۇق ىېئ ل()ب

 ) ەگەم ئەم دن  كۆم ەڭى  رن ڭد ن  ەىەمن ن  اە  س   وما(
 )نەئي  ىېئ ل(

 ) ەگەم  رر  ار ە  كې ە س   رچھار ەڭى  رن   ويغ   ۋ رمە( 
 دېگەنگە  ورشەش. 
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 مت ارين

 :اآلتي ة أجب عن األسئلة

؟ َعمَّْن سألَ  (1)    املراقِّب 

 إبراهيم؟ املراقب للمدرس بالنِّّْسَبةِّ إىل ماذا قال (2)  

؟ من الذي عطس؟ مب (3)    َأمره املدرس بعَد الع طاسِّ

 .الشَّْرطِّ  )إَذا( َظْرٌف َتَضمََّن َمْعَن   *

، حنو فَ ت َحوِّل ه يف املعن إىل .تدخل غالباً على الفعل املاضي    :امل ْستَ ْقَبلِّ

 اجلّنةِّ  ف تَِّحْت أبواب   إذا جاء رمضان    

 َجَواب  الشَّْرطِّ  الشرط  

 الشرطِّ فعالً مضارعاً، ك ما يف قول امل ضارع. وكذلك ُيوز أن يكون جواب وقد تدخل على  
 :الشاعر

 قلي لٍّ تَ ْقَنع   وإذا ت  َردُّ إىل راغِّبَ ٌة إذا رَغَّْبَته ا والن َّْفس    

َان  جواب الشرط  * َع، منها ُيِّب  اْقرتِّ  :بالفاء يف َمواضِّ

 .{ قريبٌ  فإن َعينِّّ  عِّبادِّي َسأََلكَ  وإذا: }حنو امسّيًة، مجلةً  اجلَواب   يكون أن( 1)  

 :والن َّْهي  واالْستِّْفَهام (، حنو طلبّياً )ومن أنواع الطلب: اأَلْمر   أن يكون اجلواب  فعالً  (2)  

 .فَاْسأَْله  عن َمْوعِّدِّ السََّفرِّ  رَأَْيَت حامداً )أ( إذا   

 .فال ت  ْوقِّْظه   )ب( إذا وجدَت املريَض نائماً   

 أقول  له؟ )ج ( إذا رَأيت  بِّالالً فماذا  

  فَاذْك ْر َس َبَب ذلك الشَّ ْرَط وجواَب الشرطِّ فيما يأيت. وإذا كان اجلواب  م ْقرَتِّناً بالف اء عنيِّّ   -1

ل وا الصَّالة إىل ق ْمت مْ  إذا آمنوا، ْالذين أيُّها يا: } تعاىل قال( 1)    إىل أَْيدَِّيك مو  و ج وَهك م فَاْغسِّ
، ك م وْاْمَسح و ْاملََرافِّقِّ  [.2/ املائدة{ ] الَكْعبَ نْيِّ  إىل َوأْرج َلك م بِّر ؤ وسِّ
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 [.82/ الشعراء( ]َيْشفِّْيينِّ {.= ) َيْشفِّنيِّ  فَ ه وَ  َمرِّْضت   وإذا: }تعاىل قال( 2)  

 هللا، ذِّْكرِّ  ىلإ فَْاْسَعْوا اجل م َعةِّ  يَ ْومِّ  مِّنْ  للصالة ن ودِّيَ  إذا آمنوا الذين أيها يا: } تعاىل قال( 3)  
 [.19/ اجلمعة( ] 1{ ) البيع َوَذر وا

 ." أحد ك م املسجَد فَ ْليَ رَْك ْع رَْكَعتَ نْيِّ قبَل أن ُيلِّسَ  إذا دخلَ " (4)  

ر ونَ  ال َأَجل ه مْ  جاءَ  فإذا} :تعاىل قال( 5)    [21/ حلالن{ ] َيْسَتقِّد مونَ  وال ساعةً  َيْسَتْأخِّ

ْله  َسْبعاً  إذا َشرِّبَ " (6)    ."الكلب  يف إناءِّ َأَحدِّك  م فَ ْليَ ْغسِّ

ْعت مْ " (7)    ."ََتْر ج وا منها بِّالطَّاع ونِّ يف َأْرضٍّ فال َتْدخ ل وها، وإذا َوَقَع بأرضٍّ وأنتم هبا فال إذا مسِّ

 ."أحد ك م يف الصالةِّ فَ ْليَ َنْم حىت يَ ْعَلَم ما يَ ْقَرأ   وإذا نَ َعسَ " (8)  

 ."الصالة  فال َصالَة إال املَْكت وبَة   إذا أ قِّْيَمت" (9)  

 :قال الشاعر (10)  

 ما َتْس تَ طيع   َوج اوِّْزه  إىل َتْس تَ طِّْع شيئ اً َفَدْع ه   إذا ملَْ   

َْت فَأَْنَت أ مي َأْو َأبٌ  وإذا :  َشْوقِّيي يف َمدحِّ النيب صلى هللا عليه وسلم قال (11)    َرمحِّ

ا َخالِّياً من الفاء أدخل )إذا( يف -2  .مجلتني على أن يكون جواهب 

 :أربع مجل على أن يكون اجلواب   أدخل )إذا( يف  -3

 .امسيةً  يف األول مجلةً  (1)  

 . فعَل أمرٍّ  ويف الثانية (2)  

 .فعالً مضارعاً م قرتِّناً ب  )المِّ األْمر( ويف الثالثة (3)  

َية( ويف الرابعة (4)    .فعالً مضارعاً مقرتناً ب  )ال الناهِّ

 

 

َيَدَعه: تركه. واألمر: دع ال  َوذَِّر الشيء، يََذر ه أي ترَكه، واألمر: َذْر. وكذلك: َودَْع الشيء )1(

يهِّما  .يستعمل مضِّ
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 الدرس اخلامَس َعَشرَ  (15)

  

املدرس : يا ياسر إنك غبت أسبوعني كاملني .إن تغب بعد هذا تفصل .فإن الالئحة  

 لى أكثر من أسبوعني يطو قيده .تنص على أنە من يغب ع

نبكىيىنب.بۇ نۇربببدشسىنبسەنبت ل قباااىبھەپتەبد اش بكەتتىڭبىاوا تق چىب:با

با باشاىۇرسىۇ  باوا غ چىال ر بجەىمەن ب. باشدنرلىسەن بمەكتەپتىن بكەتسەڭ ااىبىد اش 

        بھەپتۇرنبكۆپنيقبدوقبۇولغشنبھە راشنۇيقباوا غ چىبھەدۇرلىۇ بە  بۇىاىتىلگەنب.

 لن أغيب بعد هذا إن شاء اهلل .ياسر : 

 شلالھبخشلىسشبۇ نىڭۇرنبكىيىنبھە رگىزبد اش بكەمتەميەنب.دشسىنب:با

 املدرس : كم مرة قلت يل هكذا !

 اېتىمبەرۇرڭب!بۇ نۇيقبگەپىنبن  رغ نسەنبمشڭشبباوا تق چىب:

 اسر : ما كنت أغيب إال بعذر . ي

 ى ر مبۇولغشنلىقىباۈچۈنالبد اش بكەتتىمب.ۈدشسىنب:بمەنبپەاەتبا

 يقبل بعد اآلن .املدرس : مهما يكن العذر فلن 

 اشنۇيقباۆى رىبۇول  بكەتس نبھشىرنەرنبۇشكال باوۇ لباىلىنمشدۇ .باوا تق چىب:

 ) يدخل النعمان (

 )بنوامشنبكىنرۇ ب(

 ء متأخرا فاليدخل حىت يستأذن .من جا

 كىمبكىچىاىپبكەلسەب روخسەتبسو ررمشيبت  ر  بكىنمىس ن.

 أشغلك .مشغوال ، فدخلت حىت ال النعمان : أنا آسف .رأيتك 

مەنبخىجىلب.بمەنبسىز ىباشلۇرنيشبكۆ رەۈمب،بك نىڭباۈچۈنبسىز ىبببنوامشنب:



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

150 

 مەكغ لباىلمشيبە  بكىنرپتىمەنب.

 (  ) يدخل املراقب ويسلم

 )بكۈى تاۈچىبكىنرپبسشالمبۇىنرۇ (ب

فمن إسالمية .  املراقب :هاؤم إعالنا مهما. هذه مخسة كتيبات مفيدة حتوي قصصا

سئلة الواردة يف آخرها فلە جائزة . فمن أراد أن يشرتك يف يقرأها وجيْب عن األ

 هذه املسابقة فليسجل امسە عندي . 

غشنبۇ باىسالمىبتش ررخىنباوىاىچىگەباشل .اشڭالڭال رم ھىمبۇىنباىالنىنببكۈى تاۈچىب:

بجشۋي ب بكەلگەنبس اشلال رغش بكىماىبا  ىباوا  باشخىنرۇي ب. پشدۇرلىقبۇەشبكىتشپچە

مشڭشباىسمىىنبباشتنىشىشىنبخشلىسشببۇە رسەبا نىڭغشبم كشپشتبۇش رب.كىماىبۇ بم سشۇىقىگە

 تىزرمالتس ن.ب

 ، ال جندك يف كثري من األحيان.إبراهيم : يا شيخ 

 .بشملشميىزاىشخشنىڭىزەيبتشپبب رەيكەدىخب،بۇىزبسىز ىبكۆپۈنچەباەھۋيلالبىابمب:اىربيھى

املراقب : إن مل جتدوني فستجدوني يف مكتب املدير .... يا فضيلة الشيخ ، إن عبد 

 ذر إليك فهل تسمح لە بالدخول ؟اهلل يف مكتيب . إن اعت

بىىلە ر.....باۇيبتشپشالدساىشخشنىسىكۈى تاۈچىب:باەگە ربمىىنبتشپشملىسشڭال ربم ەرننىڭب

با نىڭب باېيتسش باۆىۈ ر باشۇۇ لالھ باىشخشنشمۇراى بمىنىڭ باەگە ر ب، بكەدىخ پەىرلەتلىك

 اۈچۈنبكىنرشاەب ر خسەتباىال رسىزم ب؟

 املدرس : نعم .

 اوا تق چىب:بھەاەب.

 اآلية الواردة يف الدرس .) يسلم املراقب وخيرج ( يا أمحد ، اقرأ 

ىنباەمھەەب،بە  ررستەبكەلگەنباشدەتبى(بابپبكىتىۇ قى تاۈچىبسشالمبۇىنرپبچى)بكۈى

 اوا غىن.
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 أمحد : ) بعد اإلستعاذة والبسملة ( ] يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا اهلل ينصركم

 . 7ويثبت أقدامكم[ ) حممد(/

كىشىلە ربباىيتقشنبىمشنابىۇولغشنۇرنبكىيىنب(،ب]بااەمھەەب:ب)باەا ى بۇىلەنبۇىسمىللە ىبە  ب

بدە ىب ب) بسىلە رگە بۇە رسەڭال ر،اشلالھ ب(دش رە م باشلالھنىڭبەرينىغش بدە ى ب) باشلالھقش سىلە ر

بەۈمشى بۇىنرۇ سىلە رنىڭ بدش رە م ب( باش ركى بم ستەھاەمبنىڭال رغش باەە ملىڭنرڭال ر ى ،

 اىلىۇ [

  هذه اآلية يا فضيلة الشيح ؟ ملاذا جزمت األفعال الواردة يف إبراهيم :

ب بااىربيھىم بس ك نبھۆ رمبى: باۈچۈن بنىمە بپىئىلال ر بكەلگەن بۇ اشدەتتە ەتلىكبا ستشى

 اوا لۇى؟

ىل إن تذهب إ  حنو : إن جتتهد تنجْح .   املدرس : ) إن (أداة شرٍط جتزم فعلني

 السوق أذهب معك .

.بب مچىسىاوكااىبپىئىلىنبس ك نباىلىۇرغشنبكە رتبىاوا تق چىب:ب)إنب(بەرگەنبا

قباشىرنىسەنب.باەگە ربسەنبۇشىي رغشبۇش رسشڭبمەنبسەنبمەسىلەنب:باەگە ربتىنرشسشڭبا ت 

 ۇىلەنبۇش ررمەن؟

ويسمى األول فعل الشرط ، واآلخر جواب الشرط . ويف األية الكرمية فعل الشرط 

) تنصروا (، وجوابە )ينصر (، والفعل )يثبت ( معطوف على ) ينصر(.أرجو أن 

 إن ( يا ياسر ؟ حتوي ) تكونوا قد فهمتم ..... أتستطيع أن تذكر آية أخرى

م ۇش ر كباشدەتتىاىبب.اشتىلىۇ پىئىلىبدەنەبۇىنىبكە رتنىڭبجشۋيىببە  ببۇىنرنجىسىبكە رت

كە رتنىڭبپىئىلىب)بتنصنويب(با نىڭبجشۋيىبب)دنصنب(بۇ لىۇ .ب)دثبتب(بەرگەنبپىئىلب

ب بپىلغش بەرگەن بدنصن( باۈمۈتببۇشغالنغشن) بچۈكۈنىشىڭال ر ى بسىلە رنىڭ بمەن .

لەكاەبسۆىشدەتىنبىنبادشسىنبسەنب)بإنب(ب ىباۆىباىچىگەباشلىۇرغشنبۇشكقشبۇبىىلىمەنب.....باا

 مسەنب؟اشەرنبۇ الال
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 . 15تعودوا َنُعْد [األنفال / ياسر : نعم بعون اهلل . قال تعاىل : ] وإن 

ب بدشسىن: بتعوەويبھاشلالبك نۇيق ب]وإن ب: بەرۇى بم نۇيق باشلالھ ب. بۇىلەن بدش رەرمى نىڭ

 .ب15َنُعْۇب[يألنفشلب/ب

 يا نعمان ؟   أن تذكر آية أخرىاملدرس : أحسنت .أميكنك 

ب.ببنوامشنبسەنبدەنەبۇىنباشدەتىنبەريەلەمسەنبى:بااىلۇرڭاوا تق چىب:بدشخشىب

النعمان : نعم بعون اهلل . قال اهلل تعاىل ] وإال تغفر يل وترمحين أكم من اخلاسرين [ 

 ب. 77هود / 

باشلالھبە دۇ ب:ب]باەگە ربمشڭشبمەغپىن تباىلمىسشڭبنوامشنب:بھەاەباشلالنىڭبدش رەرمىبۇىلەنب.

 .73\ۋ ب ر ھىمباىلمىسىشڭبمەنبىريشنبتشتق چىال رەرنبۇولىمەنب[بھوەبسۈ ررسىب

 نا أصلە ) إن( و)ال (النافية .املدرس : ما شاء اهلل ! ) إال ( ه

إن(ببۇ بدە رە با نىڭباەسلىسىب)بب!ب)بإالب(بنىڭباىنيەرسىبك نۇيقاوا تق چىب:باشلالھ

بەرنباىبش ر ت.)الب(ببۋ بۇول كسىزباىلىمباوك مچىسى

 ات أخرى جتزم فعلني يا أستاذ ؟أمحد: أمثة أدو

 ااىبپىئىلىنبسشكىنباىلىۇرغشنبۇشكقشباشمىلال ربۇش رم ب؟ىا ستشىبابىاەمھەە:با

 املدرس : نعم . )إن ( حرف .

 ك نۇيقب.ب)إنب(بھە ررپۇ  رب.باوا تق چىب:

أمهها : من ، حنو : ] فمن يعمل مثقال ذرة خريا  وهناك عشرة أمساء جتزم فعلني ،

 . 7يره [ الزلزلة / 

ىنىبلنباونباىسىمبۇش ربا نىڭباەڭبم ھىمااىبپىئىلىنبسشكىنباىلىۇرغشىۇ دە رە با

ب:بتۆۋ نۇراىچە

مەسىلەنب:ب]بكىماىبى  ر ررگەبچشغلىقبدشخشىلىقباىلىۇراەنبا نىڭبم كشپشتىىنبب،منببب

 .ب3\كۆ ررۇ ب[.بى لز لەبسۈ ررسى
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 .  157يعلمە اهلل [ . البقرة / ما ، حنو : ] وماتفعلوا من خري 

 مەسىلەنب:ب]بدشخشىلىقتىنبنىمىىنباىلسشڭال رباشلالھبا  ىبۇىلىپبت  ررۇ ب[.ب،مشبب

 مىت ، حنو : مىت تسافر أسافر. 

 سەپە رباىلىمەنب.مەمن مەسىلەنب:باشچشنبسەپە رباىلسشڭبب،مىتبب

 أين ، حنو : أين تسكن أسكن .

 اولت  ررمەنب.مەمن بك بدە رە بمەسىلەنب:باەدە رە باولت  رسشڭبب،أدنب

 .  تكونوا يدرككم املوت [للتوكيد ، حنو : ]أينما   وكثريا ما تلحقها )ما( الزائدة

اەھۋيلۇيب)أدنمشب(بەراىب)مش(بتەكىتلەشباۈچۈنباش رت قباوك ل  بكىلىۇ ب.ببەكۆپۈنچ

 پىۇ ب.مەسىلەنب:]باەدە رە بۇ ل ڭال ربسىلە ر ىباۈلۈمبتش

 أي ، حنو: أي معجم جنْد يف املكتبة نشرِتُه . 

 مەسىلەنب:كىتشپخشنىۇيباشدسىبلوغەتىنبتشپسشقبا  ىبسېتىۋيلىمىز.ب،أيب

 مهما ، حنو : مهما تقل نصدقك . 

  ببىقالميىز.سىىنبتەسسببسۆىلىسەڭبسەنباشنۇيقبۇولىشىۇرنباەتئىبنەى  رمەسىلەن:بب،مھمشب

فهم هذا الدرس فهم دروسا كثريا . يل درس  افهموا هذا الدرس جيدا ، فمن

 يحضر ومن مل حيضر فليس مبلوم .إضايف هذا املساء .فمن أراد أن يستفيد فل

بكۆ بە  ررسلە ر ىب بۇ ە  ررسىنبچۈكەنسە بدشخشىبچۈكىنىڭال ر،كىماى بە  ررسىن ۇ 

چۈكۈنىۇ .بمىنىڭبۇۈگۈنبكەچباوك مچەبە  رسىمبۇش ر.بكىمبپشدۇرلىنىشىنبخشلىغشنبۇولسشب

 نىشىۋيلس نبۋ بكىمباشتنشمشىسشباەدىپلەمنەدۇ ب.اشت

 د : كلنا سيحضر إن شاء اهلل . أمح

 اەمھەەب:باشلالھبخشلىسشبۇىزنىڭبھەممىمىزباشتنىشىمىزب.

 املدرس : مىت تأتون ؟ 

 اشچشنبكىلىسىلە ر؟بباوا تق چىب:
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 أمحد : مىت تأت نأت .

 كىلىمىزب.ۇىزم باەمھەتب:سىزباشچشنبكەلسىڭىزب

 .آتي الساعة الرابعة إن شاء اهلل املدرس : س

 اشلالھبخشلىسشبسشاەتبتۆتتەبكىلىمەنب.باوا تق چىب:

 أمحد : يف أي فصل جنلس ؟

 اەمھەەب:باشدسىبسىنىپتشباولت  ررمىز؟

 املدرس : أي فصل جند خاليا جنلس فيە .

 اوا تق چىب:باشدسىبسىنىپبۇوشبۇولسشبك نىڭۇيباولت  ررمىز.ب
 

 

 

 

 گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:بۇ دەرىستىكى 
 

 

 ىدا توغرىس ئىككى پېئىلنى جەزملىك ئوقۇتىدىغان قوشۇمچىالرمەزمۇن:  -1
ب ز  ە د س   د م  ەمد  ب ھ ىېئ  س  جەزم  ك  وەرر د غە  ەوشرمۇ  م )يەن  

  ۆگ س ۆ  ۆر ە .  ن   («»؛ى نەئي س ن «»بريھۇەس ن 
 ە  نننننننننننننننننننننۇ  م ب - ەمد؛ بر د م ننننننن م زد        ىېئ  س  جەزم  ك  وەرر د غە  ەوشنننننننرمننننننننننننننننننننن

 رونرش م ز. 
ەرننننننەم    مد ن ەنننننن ر م: 

  دا رور    م ز.   بەم ت بو رنى بر د م  ە  ر من ن مرئ م  ھ؛ روغھ  
 ئەمن بو رنى جۈم  د        ىېئ  س   ركرن رق  وەرر دۇ. مە   ە : ( 1

 ) ەگەم    ەم ەەي  ەڭ م ب زمر ەەي  م ز( 
 دېگەنگە  ورشەش. 

   ننننننننننننننن   بو رنى جۈم  ننند        ىېئ  س  جەزم  نننك  وەرر ننندۇ      گە بو رن ( 1
ە    گ س ن دېگ« »كې  ندۇ. بر  اە   نە ىېئ نل    ىە   د ن رەمك ب رەى ە  شنننننننننننننننەمت جۈم ە 

« »رە  ھ؛ بو رن بەش كې  شننننس ن  ومن دا كې  دۇ  يەك  شننننەمت ىېئ ل  ۆرۈم ۈك بو  ننننەى 
       ىېئ  س  جەزم  ك  وەرررنى شەمت ىېئ  س ن رو دۇمغرچ    بو  دۇ. مە   ە : 
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 )  گە( ﴾﴿
 )ك م   ز مم ۇ   ك يەرش    ش ە   د  ە ى  رن ن مركەىەر س  كۆم دۇ(

شنننەمت  — «»شنننەمت ەوشنننرمۇ  ننن  ئەمد    گەى  —« »برن ڭدا 
 شەمرس ن جە اب  بو رن كە گە .  —« »ىېئ    ئەمد  رە  مى 

 )رو دۇمغرچ (   
 )ك مس  كۆم ەم  رن ڭغە چ ھاي  ق  ۆز ەيمە (

  ى شننەمت ىېئ  —« »شننەمت ەوشننرمۇ  نن  ئەمد  رو دۇمغرچ ى  —« »برن ڭدا 
 شەمرس ن جە اب دۇم.  —« »

بو رنى جۈم  نننننند        ىېئ  س  جەزم  ننننننك  وەرر نننننندۇ. جۈم  نننننند       ننننننننننننننن   ( 3
 ب  ە   ورشەش. مە   ە :  «»  ز پ    
 )رو دۇمغرچ (   ﴾﴿

 )ەەنداە     يەرش   ەمە س  ە   ەڭ م  ە  ھ  رن  ب   ۆ ررم دۇ(
ئ   ى شنننەمت ىې —« »ئەمد  رو دۇمغرچ ى شنننەمت ەوشنننرمۇ  ننن   —« »برن ڭدا 

 شەمرس ن جە اب دۇم.  —« »
   گە

 ) ەڭە نېمە ز يەن  ق بو  ە  رن ڭد ن ي ھاق بو (
ەمد  ئ شنننننەمت ىېئ    —« »شنننننەمت ەوشنننننرمۇ  ننننن  ئەمد    گەى  —« »برن ڭدا 

 شەمرس ن جە اب دۇم.  —« »ى رە  م
م   ش بو رنى جۈم  ننننننند        ىېئ  س  جەزم  نننننننك  وەرر ننننننندۇ    شنننننننننننننننەمت ( 4

 ىېئ  س ن  اە ت رو دۇمغرچ    بو  دۇ. مە   ە : 

 ە   مە () ە  ەەچە   ەىەم ە   ەڭ مەنمر شر  اە   ە  ەىەم 
شننەمت  —« »شنەمت ەوشنرمۇ  ن  ئەمد   اە ت رو دۇمغرچ ى  —« »برن ڭدا 
 شەمرس ن جە اب دۇم.  —« »ىېئ   ى 
م   نش بنو رنى جۈم  نننننننند        ىېئ  س  جەزم  ننننننننك  وەرر نننننننندۇ    شنننننننننننننننەمت ( 5

 ىېئ  س ن  ومۇ  رو دۇمغرچ    بو  دۇ. مە   ە :
 ) ە  ەەيەمد  ررم ەڭ مە  شر يەمد  ررم مە (

ەمت ش  —« »شەمت ەوشرمۇ    ئەمد   ومۇ  رو دۇمغرچ ى  —« »برن ڭدا 
 شەمرس ن جە اب دۇم.  —« »ىېئ   ى 

و  نننننندۇ. ب« »ەوشنننننننننننننننر رن كې  نننننندۇ.  ر بر  اە   ننننننە « »بر م   شننننننننننننننن ە كۆى سۇە ز يننننننەد  
 بو  ە رەك  س   رە رم دۇ. مە   ە : « » رن ڭد    

﴿﴾ 
 )   ەم ەەيەمد  بو مەڭ م  ۆ ۈم ئەمە     ەمن  رەى دۇ(
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  —« »شنننننننننننننننەمت ەوشنننننننننننننننرمۇ  ننننننننننننننن  ئەمننند   ومۇ  رو ننندۇمغرچ ى  —« »برن ڭننندا 
 شەمرس ن جە اب دۇم.  —« »شەمت ىېئ   ى 

ئەمنننننننند     ننننننننننننننن ننن  بنننو نننرنى جنننۈمننن  نننننننند    ننن ننن ننن  ىنننېنننئ ننن نننسننن  جەزمننن  ننننننننك  نننوەنننرر نننننننندۇ ( 6
رو دۇمغرچ  بو رن كې  دۇ.   ئھاب   ۆز؛   زاىەت ە   سغە     ننننن مس ن   ئھاب غە  ە نننننە نننننە  

 بە گ   س دۇ. مە   ە : 

 )ب ز كررربخەن دا ەەي    رغەرس  رەى ەق  رن   ې  ۋا  م ز(
 — «»شننننننننننننننەمت ەوشنننننننننننننننرمۇ  نننننننننننننن  ئەمد  رو دۇمغرچ ى  —« »برن ڭدا 

 شەمرس ن جە اب دۇم.  –« »شەمت ىېئ   ى 
د    جۈم  ننن   ننننننننننننننن   بو رنى جۈم  ننند        ىېئ  س  جەزم  نننك  وەرر ننندۇ. ( 7

 ب  ە   ورشەش. مە   ە : «»  ز پ    

 )ەەنداق بو رش د ن ەەرئ يسەز م  ە   ېي  ەڭ  ب ز رە     يم ز(
   ى شننەمت ىېئ —« »شننەمت ەوشننرمۇ  نن  ئەمد  رو دۇمغرچ ى  —« »برن ڭدا 

 شەمرس ن جە اب دۇم. –« »

 توغرىسىدا  : شەرت پېئىل ۋە ئۇنىڭ جاۋابىمەزمۇن -2
 شەمت ىېئ ل     رن ن جە اب دا كە گە  ىېئ ل مرنداق ب ھ ەەنۇە ر ل بو  دۇ: 

 ( كە گۈ   زامە  ىېئ    بو  دۇ. مە   ە : 1
 )   ەم ەەي  ەڭ م ب زمر ەەي  م ز( ﴾﴿
 دېگەنگە  ورشەش. 

 (  ۆر ە  زامە  ىېئ    بو  دۇ. مە   ە : 1
 )   ەم ەەي  ەڭ م ب زمر ەەي  م ز(

 دېگەنگە  ورشەش. 
( شنننننننننننننننەمت  ۆر ە  زامننە  ىېئ   ى شنننننننننننننننەمرس ننن جننە اب  كە گۈ ننننننننننننننن  زامننە  ىېئ    بو  نندۇ. 3

 مە   ە : 

)ك م   ) ۆز س ن  ەم    ب  ە (  ەر ھ رس ن  ە اب س  كۆز   ەى  رن ن  ە اب س  
 كۆىەي  ۆ بېھ م ز(

 دېگەنگە  ورشەش. 
( شنننننننننننننننەمت كە گۈ ننننننننننننننن  زامننە  ىېئ   ى شنننننننننننننننەمرس ننن جننە اب   ۆر ە  زامننە  ىېئ    بو  نندۇ. 4

 مە   ە : 



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

157 

 )ئەد  ( «»
)ك م   ەەدم؛ كېۇ  ننن    شننننەنچ ب  ە   ننننە اب  ۈم د ە   ۆ  رر  مەي   بەد ت ە   ننننەى 

 پ ھ ت ە   س دۇ( رن ن گرنەئ  ھ؛ مەغ
 ا توغرىسىد نىڭ قوشۇلۇشى«»شەرتنىڭ جاۋابىنىڭ ئالدىغا مەزمۇن:  -3

« » نننە ننند س   د م ننننننننننننننن ە مرننننداق       ر نننل  ەئۋا ننندا شنننننننننننننننەمرس نننن جنننە اب س نننن  نننە ننند غنننە 
( 1( شنننننننننننننەمرس ن جە اب     ننننننننننننن م  ق جۈم ە بو  نننننننننننننە  1ەوشنننننننننننننر  د غەن    س   ۆگ س ۆ  ۆر ە : 
 شەمرس ن جە اب  رە ەن ىېئ    بو  ە. 

  ەمد؛ بر د م  ە مرشر مەزمرنس ن دا ام   ۈ   د  رور    م ز: 
 ەوشر  دۇ. مە   ە : « » رن ن  ە د غە ( شەمرس ن جە اب  رۈن ىېئ ل بو  ەى 3
 )ئەد  (  «»

 )ك   ب زگە رە  س  ق ە   ەى  ر ب زد ن  ەمە (
 دېگەنگە  ورشەش. 

 ەوشر  دۇ. مە   ە : « » رن ن  ە د غە ەوشر  ەى « »( شەمرس ن جە اب غە 4
﴿﴾ 

 ە  ئ ە     رن ن ىەيغەمب ھ گە بوي رن ەى نەئەي    چوڭ مر  ىپەە يەر ە )ك م   
  ېھ ش دۇ(

 دېگەنگە  ورشەش. 
 رن ن  ننننەى ( ەوشننننر « )»( شننننەمرس ن جە اب غە بو رشنننن نننن ز ەوشننننرمۇ  نننن  بو غە  5

 مە   ە :  ەوشر  دۇ.« » ە د غە 

 )شەما  ت ەەنداق بو رش د ن ەەرئ يسەز م يە غە   ۆز  مەيمە (
 دېگەنگە  ورشەش. 

ەوشنننننننننننننننر  نندۇ. « »ەوشنننننننننننننننر  نننننننننننننننەى  رن ننن  ننە نند غننە « »( شنننننننننننننننەمرس ننن جننە اب س ننن  ننە نند غننە 6
 مە   ە : 

 )ئەد  (« »
 (ي پەك ك ي   ك ي ەى  ەر ھ ر ە  رن  ئەمگ ز ك يە مەيدۇ)ك م   دۇنيەدا 

 دېگەنگە  ورشەش. 
 ەوشر  دۇ. مە   ە : « »ەوشر  ەى  رن ن  ە د غە « »( شەمرس ن جە اب غە 7

 ) ە   ەىەم ە   ەڭ مەنمر  ەىەم ە   مە (
 دېگەنگە  ورشەش. 

  ەوشر  دۇ. مە   ە :« » رن ن  ە د غە ەوشر  ەى « »( شەمرس ن جە اب غە 8



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

158 

 
) ەگەم    ەم )   مر م س ەم! مرشھ   من ن ئەم مگە ك ھ ش  ن چەك  س ش  ب  ە ( 

 ىەز   ب  ە  بەي ە   دۇ(ىې  ھ     ن ەومە ەڭ مى  ە  ھ    ەمن   ۆز 
 دېگەنگە  ورشەش. 

« » رن نننن  نننە ننند غنننە كە  ۈم  گە  بو  ننننننننننننننننەى « »( شنننننننننننننننەمرس نننن جنننە اب س نننن  نننە ننند غنننە 1
 ەوشر  دۇ. مە   ە :

نەئەق  ەد م  ۆ  ۈمم گە  يەك  يەم يۈز د  برزغرنۇ   ق ە  م غە  ب ھ  ەد مس  )ك م   
  ۆ  ۈم ەى  ر ىۈرۈ    س ەن من   ۆ  ۈمگەند ك بو  دۇ(

 دېگەنگە  ورشەش. 
ەوشنننننننننننر  ننننننننننەى شنننننننننننەمرس ن جە اب  جەزم  ك  وەر مەيدۇ. بر « » ەگەم شننننننننننەمرس ن جە اب غە 

  اە   ە جۈم  س ن   ئھاب  رەەد ھ ا بو رنى  ومۇ  جەئەر  ن جەزم  وەر  دۇ. 

 توغرىسىدا  «»تۈرىدىكى پېئىلالرنىڭ ئاخىردىكى « َكانَ »مەزمۇن:  -4
ە   اە   ە(   ك  وەر غ)جەزم« »دېگە  ىېئ   من ن  ەر ھد       

 ۆ كې  دۇ. بەز؛  اە   مدا رەشنننننن  سكۆن   شنننننن     گەن        ر  غە يەڭگ ل بو رشنننننن   ۈچۈ  
بو منننەيننندۇ. رردد؛ شننننننننننننننننە  ھ مررەنەبب س نننن مرنر   ەممنننەى مەنە جەئەر ە ئېۇ نننەننننداق  ۆزگ ھ ش

 شېئ ھ د   گە  ورشەش: 
 

 مەزمرن : 
 ەەنداق ك ش   ەچۇ ق  ېغ ز كې ە  بو  ەى   
  ر ك ش گە رەر  ق  رمر  ەچۇ ق رې رم.   

 توغرىسىدا  «َكمْ »خەبەرىييە بولۇپ كەلگەن مەزمۇن:  -5
 نننننننننننننننوماق « » رچھايندۇ. برن ڭند    دېگە  جۈم ە « »رې   ننننننننننننننن  ە 

ى «كۆن»دۇم. (« )» ە م شنننننننننننننن  بو مە نننننننننننننن  نى بە    رەبەم ييە بو رن كە گە  
   نننە  مەڭە برنداق گەىس»دېگە  مەن د . شنننرڭەى بر جۈم  س ن مەن  ننن  مرنداق: « نرمغر »

 «. كۆن ەې     ېي   ن
 ە     ەە  د  ەمن  بەيە  ە   ۆ  ۆر م ز:   گە  ە  ت ب ھ«»ب ز رۆ  ند  مرشر 

(ن ننننننننن « )»( ب ننننننز   نننننن ننننننگ ننننننھ؛  ننننننننننننننننننننوماق  ننننننننە ننننننم شنننننننننننننننننننن  بننننننو ننننننغننننننننە  1
 ىەمە ەند مگۈچ   س ن ز بەم  ك  وەر  د غەن    س   ۆگ س ۆ  ۆر ە . مە   ە : 
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 دېگەنگە  ورشەش. 

ن ن  ە د غە  ەر ھ س  ز ھ ە  غرچ  ەوشننننننننننننرمۇە ك ھ ننننننننننننەى «» ننننننننننننوماق  ە م شنننننننننننن  بو غە  
 رن نننننن ىەمە ەنننننند مگۈچ  ننننننننننننننن س نننننن ز ھ  نننننك  وەر  شننننننننننننننن مر    ز بەم  نننننك  وەر  شننننننننننننننن مر دۇمۇ . 

 مە   ە : 
  /

 ەنگە  ورشەش. دېگ
ننننننننننننننننننننن ەند مگۈچ  نننننن  -گە كە  ننننننەكى  رن ن ىەمەننننننننننننننننننننن«» ەممەى رەبەم ييە بو رن كە گە  

 ئەمدا    ز ھ  ك  وەر رش  زۆم م. مە   ە : 
 ) ە مەندا ير  رز نېم دېگە  كۆن ئە(

 دېگەنگە  ورشەش. 
 ب  ە  ز ھ  ك  وەر  دۇ. مە   ە : « »بەز د   رن ن ىەمە ەند مگۈچ    

  ەيەت( -141)بەەەم  
 ە  ئس ن   ھاد    ب  ە   ەز جەمە ەت كۆن جەمە ەت  ۈ   د ن غە  بە ە   دۇ

 ىەمە ەند مگۈچ  ننننن  ب ھ  ك ئە ەر ە ز ھ  كن ن «» نننننوماق ەوشنننننرمۇ  ننننن  بو غە  2
ن ن ىەمە ەند مگۈچ  نننننننننننن  مەي   كۆى ۈك «» وەر  دۇ.  ەممەى رەبەم ييە بو رن كە گە  

بو  نننننر ى مەي   ب ھ  ك بو  ننننننر          ر ل  ەئۋا دا ز ھ  ك  وەر  دۇ. شننننننرنداە ى  رن ن 
ئەم شنننننننننننننننر  ە ز  ننننندۇم. ىەمە ەنننننند مگۈچ  ننننننننننننننن س نننننن ب ھ  نننننك ئنننننە ەر ە كې  شننننننننننننننن  كۆن  رچھايننننندۇ 

 مە   ە : 
/

 )مە  نرمغرن  غە  ك  ەب من   وەردۇم(
 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  «ىتَّ حَ »مەزمۇن:  -6
برن ڭد    ايدۇ. دېگە  جۈم ە  رچھ« »رې   ننننننن  ە 

 مەن   د  كە گە . « »بو  ە « »
« »دېگە  جۈم ە  رچھاينندۇ. برن ڭنند    « »شنننننننننننننننرن ڭنند كى 

(ن ن مەن  ننننننننننننن د  كە گە . شننننننننننننننرڭەى بر جۈم ە بو  نننننننننننننە  نننننننننننننە  ب كۆم ننننننننننننن   ش  م  )
ۋ رمە نننننننننننن  ك مە  د      ڭس  چېۇ »دېگەن  ك بو  دۇ. مەن  نننننننننننن : « »

 «.  ۈچۈ  ك ھد  
د ن كېي ن كە گە  كە گۈ ننننننننننن  زامە  ىېئ    بو  نننننننننننەى  اج ب ئە ەر ە يوشنننننننننننرمۇ  «»

 ن ن  ە  ب  ب  ە  ز بەم  ك ئە ەر ە  وەر  دۇ. «»
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 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -7
) ە ى « »بو  نننننە « »دېگە    بەم ت  رچھايدۇ. برن ڭد    « »رې   ننننن  ە 

رنرت( دېنگە  بنرينھۇق ىنېئ  س ننننننننن مەن  ننننننننننننننن س   رە رمۇن كە گە  ىېئ  سننننننننەمنننننننند ن   بننننننننەم ت. 
 مە   ە : 

 )    ە  ! ك  ەبس   ە ( 
 ەېھ سداش م! ك  ەبس   ې  ڭ م()    

 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  تۆت ھەرپلىك ئىسىمالرنى كىچىكلىتىشمەزمۇن:  -8
 نننۆ نننۇ نننم نننننننند  « »...  مغننننننننە  نننورشننننننننننننننننننننننەش رنننۆت ئەمىننن  ننننننننك    ننننننننننننننن نننمننن م  ى 

 ك ۇ        دۇ. مە   ە : 
 )ك  ەبۇەى م  ە ە(← 
 ) وغر ۇەقى ك ۇ ك بە ( ← 

 دېگەنگە  ورشەش. 
 

 

  

  

  مت  ارين

 

  

 :عن األسئلة اآلتية أجب

 من الذي غاب أسبوعني؟ (1)  

 من الذي جاء متأخرًا؟ ماذا قال له املدرس؟ (2)  

؟ يف َأيِّّ ساعة يأيت املدرس للدرس (3)    اإلَضايفِِّّّ

 :واجلواب  يكون الشرط    * 

 [.19/ األنفال{ ] نَ ع دْ  تعودوا وإِّنْ : }حنو: م َضارَعنْيِّ  إمَّا( 1)  
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يَ نْيِّ  وإّما( 2)    [.8/ اإلسراء{ ] ع ْدنَا ع ْدت ْ  وإِّنْ : } حنو: ماضِّ

َرةِّ  َحْرثَ  ي رِّيد   كانَ  َمنْ : } حنو: َفم َضارِّعاً  ماضياً  وإما( 3)   / الشورى{ ] ثِّهِّ َحرْ  يف َله   نَزِّدْ  اآلخِّ
25.] 

ياً  (4)    َمْن يَ ق ْم ليلَة الَقْدرِّ إمياناً " :  حنو قوله صلى هللا عليه وسلم :وإما مضارعاً فماضِّ
 . وهذا قليلٌ  ." واْحتَِّساباً غ فَِّر َله  

    

 (:إِّنْ ) ستعمالً م َجوابَه األْخَرى وفعلَ  شرطاً، األوىل فعل اجعلْ . مجلتان يأيت مما فِّْقَرةٍّ  كل يف  -1

 ....................................................................................................  .أَْنص ر كَ  /تَ ْنًصر ن (1)  

 ....................................................................................................  .صاحلاً/ ندخل  اجلنَّة نعمل   (2)  

 ....................................................................................................  .طعاماً فاسدًا/ مَتَْرض   تأكل   (3)  

 .................................................................................................... .تَ ْرس ب   /ال ُتتهد   (4)  

 .................................................................................................... .أ َسافِّر   /ت سافِّرينَ  (5)  

 .................................................................................................... .م َبكِّرًا/ َتْستَ ْيقِّظ  م َبكِّراً  تَ َنام   (6)  

 .................................................................................................... .إيلَّ/ أكتب  إليكم َتْكت ب ونَ  (7)  

 .................................................................................................... .كثريًا/ تَ ف وت َك الدروس   َتغِّيب   (8)  

 ....................................................................................................  .سيارَتك/ َأَشرتِّيَها ع  تَبِّي (9)  

َقَيانِّ يف مكََّة/ أَبْ َقي معكما (10)    .................................................................................................... .تَ ب ْ

 .................................................................................................... .أَْنَسى /ال أكتب   (11)  

 .................................................................................................... .َأص وم  َغدًا/  َتصوم   (12)  

 .................................................................................................... .احلَقَّ/ تَ ْنج و تقول   (13)  

 ....................................................................................................  .َأَزور ك /تزور ن (14)  
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مستعمالً أداة  مما يأيت مجلتان. اجعل فعَل األوىَل شرطاً، وفعَل اأًلْخرَى جوابَه يف كل فِّْقَرةٍّ  -2
 :الشرط املذكورة بني القوسني

 (َمنْ ) .من أسبوعني/ ي  ْفَصل   يغيب  أكثرَ  (1)  

 (م ا) .تأكل / آك  ل   (2)  

 (أيْ َنما) .تكونوَن َأزور كم إن شاء اللّ  (3)  

 (َمنْ ) .َيرَحم / ال ي رَحم   ال (4)  

 (َمىتَ ) .أعود /تعود (5)  

 (أَْينَ ) .ُتلس  أجلس   (6)  

 (َمْهما) .تقرأ / أق رأ   (7)  

 (َمنْ ) .إىل هللا/ يتوب  عليه هللايتوب   (8)  

 (َمنْ ) .ي ْشرِّك  باهلل/ يدخل  النارَ  (9)  

َْتازٍّ / حَيْصل  على ينجح   (10)    (َمنْ ) . َجائَِّزةٍّ  بِّتَ ْقدِّيرِّ مم 

     

ع منها عرفت يف الدرس السابق أن جوابَ   *  :الشرطِّ يَ ْقرَتِّن  بالفاء يف َمواضِّ

 :امسّيةً مجلًة  أن يكونَ  (1)  

. والن َّْهي  . واالستفهام   :ومن أنواعِّ الطلب :يكون فعالً طََلبِّيّاً  أن (2)    .األمر 

عِّ  نذكر    :اآلَن بَقِّيََّة املَواضِّ

نَّا َمنْ " :حنو :يكون فعالً َجامِّداً  أن (3)    ."َغشََّنا فَ َلْيَس مِّ

ِّْ  وَمنْ : } حنو(: َقدْ )ب  يقرتن أن( 4)    / األحزاب{ ] َعظِّيماً  فَ ْوزاً  فازَ  فَ َقدْ  ورسولَه هللا ي طِّْع
71]. 

 .َتك ْن الظُّروف  َفَما أكذِّب   حنو: َمْهَما :يقرتن ب )َما( النافَِّيةِّ  أن (5)  

ْنيا فَ َلنْ  َمْن لَبِّسَ " :حنو :يقرتن ب )َلْن( أن (6)    ."يَ ْلَبَسه  يف اآلخرة احلَرِّيَر يف الدُّ
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 .َفَسأ سافِّر   حنو: إن تسافرْ  :يقرتن بالسني أن (7)  

فت م وإن:} حنو(: سوف)ب  يقرتن أن( 8)   {  شاءَ  إنَّ  ْضلِّهِّ فَ  مِّنْ  هللا ي  ْغنِّيك م   َفَسوفَ  َعيَلةً  خِّ
 [.28/التوبة]

، بَِّغرْيِّ  نَ ْفساً  قَتلَ  َمنْ  أَنَّه: } حنو(: َكَأِنَّا)ب  ي َصدَّرَ  أن( 9)    قَ َتلَ  فكأِنَّا األرض يف َسادٍّ فَ  َأوْ  نَ ْفسٍّ
 [.32/ املائدة{ ]  مجِّيعاً  الناس

َزم  جواب  الشرطِّ إذا اقتَ َرنَ  ال   يَنئِّذٍّ  ُي  للج ملة، في قال إهنا يف حَمَلِّّ  بالفاء، ويكون اإلِّعراب  حِّ
 .َجْزمٍّ 

   

ْل الفاء  -1 باً، واذْك ْر  َأْدخِّ  :السببَ على َجواب الشرط يف اجل مل اآلتية إذا كان ذلك واجِّ

 .َج دَّ َوَج دَ  َمنْ  (1)  

 .ويَْأتِّينِّ به له ع ْشر ه   مين ألف  لايرٍّ. َفَمْن ُيِّْده ضاعَ  (2)  

 . درٌس م هِّمي  َمْهَما يكْن َسَبب  غِّيابِّك قد فاَتكَ  (3)  

 .تكْن َمْشغ والً اآلن َسآتيك َغداً  إن (4)  

، َفَمْن أراد أن (5)    .خَيْر َج لَِّيْخر جْ  انْ تَ َهى الدرس 

 .البيت إن شاء اللّ  تَْأتِّ الساعَة العاشرَة ُتْدن يف إِّنْ  (6)  

 .تَ ق ْل يل لن أ َص دَِّقك مهما (7)  

راً ال قال (8)    .َتْسَمْح له بالدخول املراقب للمدرس : من جاء متأخِّّ

 على جائزةٍّ ؟ َأجْنْح بتقديرِّ ممتازٍّ َفهل َأْحص ل   إن (9)  

ال لست مستعجالً  إن (15)    .تكْن م ْستَ ْعجِّ

 .تَ َره  صحيحاً ما أراه صحيحاً  إن (11)  

 .أَْنَس ال أَْنَس ذاك املنظرَ  ما (12)  

 .املدير َيْسأَْلَك أحٌد عين ق ْل له أنا عند إن (13)  
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 .ي رِّْد هذا الكتاب هو عند املدير من (14)  

 أقول  له؟ سألين املدير  عنك ماذا إذا (15)  

 أحناء العامل. فمن درَّس فيها كأِنا درس يدرس باجلامعة اإلسالمية طالٌب من مجيع (16)  
 .يف جامعات كثرية

 .يَ ق ْل هذا الكالم إنّه صادق من (17)  

 .تَ ْزرَْع حَتْص  دْ  ما (18)  

 .تَ ز ْرن سوف َأز ور ك إن (19)  

 .لهَيْستَ ْغفِّرِّ هللا يَ ْغفِّْر  من (20)  

 :م ْسَتعِّيناً بالعبارات اآلتية َكوِّْن مجالً على غِّراره تأمل املثال، مث  -2

 .َمْن أراد أن خيرَج فَ ْلَيْخر جْ  :املثال  

 .من أراد أن يدخل اجلنة/ يعمل عمالً صاحلاً  (1)  

 .ويسمع اإلِّذاعة من أراد أن يعرف األخبار/ يقرأ الصُّح ف (2)  

 .يذهب مبكِّراً  /ُيلس يف الصف األول يف املسجدمن أراد أن  (3)  

 .اْنتِّهاءِّ الدرسِّ  من أراد أن يسأَلين س َؤااًل/ يسألين بعد (4)  

 .َورََقًة من املدير من أراد أن يذهب إىل املستشَفى/ يأخذ (5)  

)1 (.لَْيَل هَنار من أراد أن ينجح بتقدير ممتاز/ ُيتهد (6)  
 

 .جيِّّدًا/ يَ تَ َعلَّم اللغة العربية من أراد أن يفهم اإلِّسالم فَ ْهماً  (7)  

 .من أراد أن حيرتمه الناس/ حيرتمهم (8)  

، والشرَط وجوابَه يف كل مجلة مما يأيت. ضع خطّاً واحداً حتَت أداةِّ  عني أداةَ  -3  الشرطِّ
، وثالثََة خ طوطٍّ حتَت جوابِّ  ، وَخطَّنيِّ حتَت الشرطِّ . وإذا الشرطِّ كان اجلواب  مقرتناً  الشرطِّ

 :بالفاء فاذْك ر السببَ 

 [.2/الطارق{ ] َِمَْرجاً  له َُيَْعلْ  هللا يَ تِّّقِّ  َوَمنْ : } تعاىل قال( 1)  
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ائَ تَ نْيِّ  يَ ْغلِّب وا َصابِّ رو نَ  عِّْشرونَ  مِّْنك م َيك  نْ  إِّنْ : }تع اىل قال( 2)    [.25/ نفالاأل{ ]مِّ

رٌ  فَ ه وَ  خرياً  َتَطوَّعَ  َفَمن: } تعاىل قال( 3)    [.184/البقرة{ ] له َخي ْ

 ." رَْك َعًة من الصالةِّ فَ َقْد َأدَرَك الصالة َمْن َأدَركَ " : الصالة والسالم قال عليه (4)  

نَّا َمْن مَحَلَ " :الصالة والسالم قال عليه (5)   الَح فَ َلْيس مِّ  ."علينا السِّّ

ْيدٌ  َمْن ق تِّلَ " :الصالة والسالم قال عليه (6)    ."د وَن َمالِّهِّ فهو َشهِّ

َأطَاَعينِّ فقد َأطَاَع هللا، وَمْن َعَصانِّ فقد َعصى هللا،  َمنْ " :الصالة والسالم قال عليه (7)  
، وَمْن يَ ْع صِّ األمرَي فقد َعصانِّ  َوْمن ي طِّعْ  َر فقد َأطَاَعينِّ ي ْ  ."األمِّ

 ."مِّْن هذه الشََّجَرةِّ فال يَ ْقَربْ َنا َكلَ َمْن أَ " :الصالة والسالم قال عليه (8)  

يؤمِّن  بِّاهلل واليَ ْومِّ اآلخر فَ ْلَيقْل َخرْياً أو  َمْن َكانَ " :الصالة والسالم قال عليه (9) 
 ." لَِّيْصم تْ 

ْه  بَِّيدِّهِّ. فإِّْن مَلْ  َمْن رََأى" :الصالة والسالم قال عليه (10)    ْسَتطِّعْ يَ منكم م ْنَكراً فَ ْلي  َغريِّّ
 ."فَبِّلَِّسانِّهِّ، فإِّْن مل يستطْع فَبَِّقلبِّهِّ، وذلك َأْضَعف  اإلميَانِّ 

 :قال امل تَ َنيّبِّ  (11)  

 م ّراً به املَ اَء ال زُّالال ُيِّد يَ ك  ذا فَ مٍّ م  رٍّ َمرِّيضٍّ  َفَمن  

 (.املَْجز وماتِّ  َنك نْ  أك ْن، َتك ْن، َيك ْن، نونِّ  َحْذف   ُيوز  . َيك نْ =  َيك  )   

 أمثلةٍّ للشرط واجلواب على أن يكون اجلواب يف كلِّّ واحدٍّ منها على النحو هات عشرةَ   -4
 :التايل

 .مجلًة امسيةً  (1)  

 .فعالً طلبياً )األمر( (2)  

 .فعالً طََلبِّياً )النهي( (3)  

 .فعالً طلبياً )االستفهام( (4)  
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 .مقرتناً ب )َلْن( (5)  

 .مقرتناً ب )ما( النافَِّيةِّ  (6)  

 .مقرتناً ب )َسْوَف( (7)  

 . مقرتناً بالس ني (8)  

 .فعالً جام داً  (9)  

 .مقرتناً ب )قد( (10)  

 :أدوات الشرط اآلتية يف مجلة مفيدة أدخل كال من  -5

 .َأيّ   .أَْينَ   .َمىَت   .َمْهَما  .َم ا  .َم نْ   .إِّنْ   

  

 هكذا يل قلتَ  : اجلملة فمعن( كثري) ومعناها( اخَلَبِّيَّة   َكمْ ) هذه!(. هكذا يل قلتَ  َمرَّةٍّ  َكمْ )  * 
 .كثريةً  َمرَّاتٍّ 

 :بعَض َأْحَكامِّه ا نذكر  

يََّة( عرفت (1)   ز ها منصوٌب ، حنو: َكْم كتاباً  أن )َكْم االْستِّْفَهامِّ  عندك؟ مَتْيِّي ْ

  

 القلم ؟ هذا لايرٍّ رِّياالً هذا القلم / بَِّكْم  حبرفِّ جرٍّ ، حنو: بَكمْ ج رَّْت )َكْم(  وُيوز  َجرُّه  إذا

ُي َرُّ ب )مِّْن( حنو قوله  َجرُّه ، حنو: َكْم جَنْمٍّ يف السماء! وقد متييز  )َكْم اخلبيّةِّ( فَ َيجب   أما  
 [249/البقرة{ ]هللا بِّإِّْذنِّ  كثريةً  فَِّئةً  َغَلَبتْ  قليلةٍّ  فئةٍّ  مِّنْ  َكمْ : } تَعاىل

جَمْم وٌع، حنو: كم   متييز )كم اخلبيَّةِّ( فمفرٌد أو متييز )كم االستفهامية( م ْفَرٌد . أما (2)  
فراد أكثر  وأَبْ َلغ   كتابِّ قرأت!/ كم  .ك ت بِّ قرأت! واإلِّ
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 َكمْ 

 اخلبيَّ ة   َكمْ  َكْم االستفهاميَّ ة  

 !عن دك كت اب كم عن دك؟ كتاباً  كم

 !(عندك كتابٍّ  من كم)  

 (عندك ك ت ب كم)  

   

 :االستفهامية فيما يلي إىل "كم" اخلبية "حّول "كم  -1

 كم رياالً أعطيَتين؟ (1)  

 كم طالباً غاب اليوم؟ (2)  

َْت؟ (3)    كم ساعًة ِنِّ

 : اخلبية يف اجلمل اآلتية إىل "كم" االستفهامية "حول "كم  -2

 !احل رامك م بابٍّ للمسجد  (1)  

 !كم من مسجدٍّ يف هذه املدينة (2)  

 !كم َدَواءٍّ تَ تَ نَ اَول   (3)  

  

 :املدرِّس  الطالَب ل  ي  َنبِّّه  

 .االستفهامية و"كم " اخلبية " التَ ْنغِّيمِّ اخلَاَص بك لِّّ من "كم (1)  

 .منهما )؟/ !( عالمةِّ الرتَِّّْقيمِّ اخَلاّصةِّ بكلٍّّ  (2)  
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 (.إىل) مبعن( حىّت ) هنا(. َيْسَتْأذِّنَ  حىت يدخل فال متأخراً  جاء من)  *

 .َأشَغَلكَ  لَِّكيالَ  أي ، التعليل الم مبعن( حىت) هنا(. َأشَغَلك ال حىت فدخلت  )   

 .م ْضَمَرًة و ج وباً  الفعل  املضارع  بعَدها منصوباً ب  )َأْن( ويكون  

( وتَ ْعيِّنيِّ معن )حىّت(اجلمل اآلتية مع ضبط األفعال  اقرأ  -1  .الواقعة بعد )َحىتَّ

 .بتقدير ممتاز َأْجَتهِّد  لَْيَل نَ َهاَر حىّت أجنح (1) 

 .اِّنْ َتظِّْر حىّت أَتَ َوضَّأ (2) 

يه ما حي ِّبُّ  ال يؤمِّن  أحدً " :  صلى هللا عليه وسلم قال النيب (3)  كم حىّت حي ِّّب ألخِّ
ه  . "لِّنَ ْفسِّ

َأَحد كم حىت أكوَن َأَحبَّ إليه من َوالدِّهِّ َوَوَلدِّه  ال يؤمن  " :الصالة والسالم وقال عليه (4)  
 . "َأمْجَعِّني والناسِّ 

 .أَتََأخَّر عن املَْوعِّدِّ  خرجت من البيت مبكِّراً حىّت ال (5)  

 .حىّت َتعَتذِّر إىل املدرس قال املدير للطالب: لن أمسح لك باحلضور (6)  

 :اآلتية كّون مجالً على غَِّرارِّه، م ْسَتعِّْيناً بالعبارات مثتأمل املثال،   -2

 .اِّنَتظِّْر حىّت أَتَ َوضَّ أَ  :املثال  

 .يَ ع ود ونَ   .َأكت ب  الرسالةَ   اأَلْخَباَر. َنْسَمع    َأشرب  الَقْهَوَة.  .أَْلَبس    

 :تقول .إِّْعالناً. )ها( اسم  فعلٍّ مبعن )خ ْذ( َهاؤ مْ   * 

 . الكتاَب يا إِّْخَوة   هاؤ م   .الكتاَب يا َعلِّيُّ  هاءَ  

 .الكتاَب يا َأَخَوات   هاؤ م .الكتاَب يا آمنة هاءِّ  

َرء وا َهاؤ م  : }التنزيل ويف    [.19/ احلاقة{ ] كَِّتابَِّيهْ  اق ْ

 ."على وزنِّ "ف  َعْيعِّل "تصغري  "كِّتاب  ك تَ ّيب""  *

 :ثالثة  أْبنَِّية ، وهي للتَصغري

 .َعْبد من وع بَ ْيد َجَبل؟ من وج بَ ْيل جَنْم، من جن َْيم: حنو: ف  َعْيلٌ ( أ)  



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

169 

 من وش َديِّّد كِّتاب، من وك تَ يِّّب دِّْرَهم، من ود رَْيهِّم ف  ْند ق، من ف  نَ ْيدِّق: حنو: ف  َعْيعِّل( ب)  
 .َشدِّْيد

ني مِّفتاح؟ من م َفْيتِّيح: حنو: ف  َعْيعِّيل( ج )    .دِّينار نم ود نْينِّري فِّنجان؟ من وف  نَ ْيجِّ

 :وزَن كلِّّ منها بعد التصغري َصغِّّر األمساء اآلتية، واذكر -3

ار  سرير،  َجْعَفر،  َقريب،  طَعام،  ع ْصف ور،  غ الم.  قِّْنديل.  .َوَلد    . محِّ

   

 عام ة مت  ارين

 
 

 :األفعال اآلتية هات مضارع  -1

مَ  َشَغلَ     جَنَ ا فَ اتَ  رَحِّ

 َحَص دَ  َزرَعَ  فَ ازَ  َغشَّ   

   َصَمت َعَصى َغَلبَ   

 :األفعال اآلتي ة هات مضارع -2

 َأْدَركَ  غَ ي َّرَ  َصدَّقَ  ثَ بَّتَ  َسجَّلَ   

 اِّْعَتَذرَ  اِّْشتَ َركَ  آَمنَ  َأْغنَ  َأطَاعَ   

 تَ َعلَّمَ  َتَطوَّعَ  تََأخَّرَ  اِّت ََّقى اِّْحتَ َرمَ   

َقظَ  اِّستَ َفادَ  اِّْستَ ْغَفرَ       َأْشَركَ  اِّْستَ ي ْ

 :اآلتية هات مجع األمساء  -3

الح َجائَِّزة ع  ذر الئَِّحة    َأمِّري سِّ

 َدَواء  
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 .َمساء مبّن على فَ ْتح اجل زَءين. وكذلك: َصباحَ  )1 (
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 السادَس عشرَ  الدرس   (16)

  

كرمي ة حفظ القرآن ال,أهنئك بفوزك ىف مسابقاملدرس :يا عبد السالم 

 وجتويده .

با  نىڭباسىز ىبا  راشنبكە ررمىنبدشەالشبۋ بباشۇۇ سشالم!بىاوا تق چىب:

 تەجۋرۇبم سشۇىقىسىۇ با ت اقشباىنرشاەنلىاىڭىز ىبتەۇنرالەميەنب.

 رك يا دكتور .جزاك اهلل خريا .عبد السالم : أشك

ەوكت  رب.باشلالھبسىزگەبدشخشىبم كشپشتبعبۇبيلسالمب:ب ر مھەتبسىزگەباىب

 ۇە رس نب.

 وزع هذه النسخ على الطلبة .، ناملدرس : يا مروا

 مە رۋينب،بۇ بن سخىال ر ىباوا غ چىال رغشبتش راىتىپبۇىنرڭب.بىاوا تق چىب:با

 اب الضخم الذي معك يا دكتور ؟ما هذا الكت عبد السالم :

 ىمەب؟ۇ بچوڭبكىتشببنعبۇبيلسالمب:باىبەوكت  ربسىزنىڭباېشىڭىزەراىب

هذا معجم جامعي .إنە ذو فوائد متعددة :إنە يأتي بشرح  املدرس :

واف للكلمات مع أمثلة كثرية , ويذكر املسائل النحوية , وكذالك حيوي 

 نة لتوضيح معاني بعض الكلمات .صورا ملو

با بۇەكبپشدۇرلىقب:با بسبىتىلوغبىتاوا تق چىب:بۇ با نۋرنسىت ۆىلە رگەب.

بشلال ربۇىلەنبت ل قباىزيھشتبۇىنرۇ ب،بۋ بگىنيممشتىاىلىقبمەسىلىلە ر ىكۆ بمىس

با چ قب بمەنىلىنرىن بۇەىرسىنىڭ بسۆىلە رنىڭ بك نىڭۇ ك بۋ  ب، سۆىلەدۇ 

 اىلىمباۈچۈنب ر ڭلىكبسۈ ر تلە ر ىباۆىباىچىگەباشلىۇ ب.

 أمحد :ىف كم جملد هو ؟
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 اەمھەەب:با باشنچەبتوپالمۇيب؟

 املدرس : ىف جملدين ضخمني .

  تق چىب:بچوڭباىااىبتوپالمۇيب.اوا

 إبراهيم : من مؤلفە ؟

 اىربيھىمب:با نىڭبتۈىگۈچىسىبكىمب؟

 ألفە مجاعة من علماء اللغة ...أحضر حامد ؟ املدرس :

اوا تق چىب:با  ىبتىلباۈلىمشلىنرۇرنبۇىنبۇۈلۈكبكىشىلە ربتۈىگەنب.....بھشمىۇب

 كەلۇرم ب؟

 ذا ياأستاذ .حامد : هأن

 .ا ستشىبمشنشبمەنببىھشمىۇب:با

 ثر غيابك هذه األيام يا حامد .املدرس : ك

اوا تق چىب:باىبھشمىۇبسىزنىڭبم ك بكۈنلە رە بد اش بكىتىشىڭىزبكۆ ب

 ۇو بكەتىتب.

 حامد : جاء أبي إىل املدينة املنورة األسبوع املاضي , فكنت مشغوال

 باستقبالە وخدمتە , وتوديعە .

ۋۋ  رگەبكەلگەنب،بك ڭشبا  ىبكۈتىۋېلىمبەيەيمباۆتاەنبھەپتەبمەەرنەبم نە

 خىزمىتىىنباىلىمبۋ با ى ت شبسەۋ ىببۇىلەنباشلۇرنيشبۇول  باشلۇرمب.ۋ ب

 تتك دروس مهمة .املدرس : مهما يكن السبب فقد فا

نبم ھىمبن  رغ باشنۇيقبۇول كتىنباەتئىنەى  ربسەنۇرنسەۋ  بباوا تق چىب:

 ە  رسلە رباۈتۈ بكىتىپباشلۇىب.
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 دوكتور , فقد اشتدت احلرارة ؟ نشغل املكيف ياعبد السالم : أ

عبۇبيلسالمب:باىبەوكت  ربھشۋيبتەڭشىگۈچىنبمشڭۇرنيمۇ قب،باىسسىقباشتتىقب

 ۇول  بكەتىتب.

 املدرس : ال مانع .

 باوا تق چىب:بۇولىۇ ب.

 )يسلم املراقب ويدخل (

 )نشىي ر تچىبسشالمبۇىنرپبكىنرۇ ب(

سجل امسە الشباب فلي يشرتك ىف خميمبعد التحية (من أراد أن ) املراقب:

 ىف مكتيب .

بۇولسشب باشتنشمششاچى بدشكال رالگىنرغش بكىم ب( بكىيىن ب)سشالمۇرن ب. نشىي ر تچى

 تىزرمالتس نب.باىسمىىنبمىنىڭباىشخشنشمۇي

 )يسلم املراقب وخيرج(

 )نشىي ر تچىبسشالمبۇىنرپبچىقىپبكىتىۇ ب(

ل )يشغل على الشريط. املدرس: لنسمع احلديث الشريف املسج

 املسجل (. 

اۈنباشلغ  ىبا ب)اوا تق چىب:بلىنتىگەباېلىنغشنبھەەرسبكە ررفىنباشڭالميىزب.ب

ب(د لىۇ او

يا إبراهيم , التكلم زميلك وأنت تسمع ....إنتهى احلديث . لنسمعە 

 ...اقرأ هذا احلديث يا أسامة .مرة أخرى ...)يوقف املسجل (

باشڭال بت  ر  بسشۋياۇرشڭغش بسەن ب...ھەەرسبباىباىربيھىم گە باىلمش

ب...) باشڭالميىز باېتىم بۇىن بدەنە با  ى ب. باشخىنالكىت باشلغ  ىا  باۈن
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 توختىتىۇ ب(....اىبا سشمەبۇ بھەەرسىنباوا غىنب.

عليە  صلى اهلل -أسامة :عن أبي هريرة رضي اهلل عنە قال : قبل النيب 

 وعنده األقرع بن حابس . –رضي اهلل عنهما  -احلسن بن علي -وسلم

ل األقرع : إن يل عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا . فنظر إليە فقا

وقال : من اليرحم الُيرَحم .  –صلى اهلل عليە وسلم  –رسول اهلل 

 )متفق عليە (.

ب بھندنة بب-أۇي بعنە بيەلل بەرۇىب:بب– رضي ب ررۋيدەتباىلنىپبم نۇيق ەرن

يەللبب رضيب–اەلىنىڭباوغلىبھەسەنىنبب–ببصلىبيەللبعليەبوسلمب-پەدغەمبە ر

بنىڭباېشېۇيبأانعب-صلىبيەللبعليەبوسلمبب-پەدغەمبە ربببسۆدۇىب-عنھمشب

مىنىڭباونبۇشالمبۇش ربمەنبا ال رەرنبباى:ەرۇرباەان ببۇش رباىۇىب.ببۇنبحشۇس

ا نىڭغشبب-صلىبيەللبعليەبوسلمب–پەدغەمبە رببھېچبۇىنرىنبسۈدە بۇشامىۇرمب.

 اىلىنمشدۇ ب.اش ري بت  ر  بم نۇيقبەرۇىب.بكىمب ر ھىمباىلمىسشب ر ھىمب

 فهمت من هذا احلديث يا أسامة ؟املدرس : أحسنت . ماذا 

ب بدشخشى ب: بنىمىىنباىلۇرڭاوا تق چى بھەەرسۇرن بۇ  با سشمە باى .

 چۈكەنۇرڭب؟

قة وأنە يدل على الشف أسامة : فهمت منە أن تقبيل األطفال أمر حسن ,

 الرمحة .

ىاەنلىاىىنباىمباا سشمەب:بمەنبۇ بھەەرسۇرنبۇشلىال ر ىبسۈدۈكنىڭبدشخشىب

 مىھنىبكەپقەتاەبۇشكالدۇرغشنلىقىىنبچۈكەنۇرمب.ببۋ بۇ بھەەرسنىڭ

ق ني )إن هذا حديث متفاملدرس : أحسنت . يا أمحد , مامعىن قول احملدث

 عليە (؟
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.باىباەمھەەب،بھەەرسش نشسباشلىمال رنىڭبۇ باىلۇرڭاوا تق چىب:بدشخشىب

 ؟بھەەرسب)متفقبعليەب(ەرگەنبسۆىرنىڭبمەنىسىبنىمە

 –أمحد : معناه : أن هذا احلديث رواه احملدثان اجلليالن اإلمام مسلم 

 ىف صحيحيهما . –رمحهما اهلل 

با نىڭبمەنىسىب ب: بھەەرسش نشسباىمشمببك كىاەمھەە بھەەرسىنبكشتتش ۇ 

 ۇ خش رىبۋ باىمشمبم سلىمباۈىرنىڭبسەھېھبكىتشۇىۇيب ررۋيدەتباىلغشنب.

 املدرس : أحسنت .

 .باىلۇرڭدشخشىباوا تق چىب:ب

ن تعلمين كيف حممد : يا دكتور , أنا حديث عهد باإلسالم . أرجو أ

 أصلي على امليت .

مىنبكىنەرمب.بمېيتقشباشنۇيقبنشمشىباوا دۇرغشنلىقىبرنحممۇب:بمەنباىسالمغشبدىڭىۇ

  اۈگۈتۈ با د كىڭىز ىباۈمىتباىلىمەنب.

املدرس :بكل سرور . تكرب وتقرأ سورة الفاحتة , مث تكرب وتصلي على 

مث تكرب  وتدعو للميت ,مث تكرب  –صلى اهلل عليە وسلم  -النيب حممد 

 وتسلم .

ب:خ كشللىق بباوا تق چى باودىمەنۇىلەن باېيتاۈگۈتۈ  بتەكبىن بسۈ ر ب. ىپ

گەبە  ر تبب-ب-پشتىھە ىباوا دسىزب،باشنۇرنبكىيىنبتەكبىنباېيتىپبپەدغەمبە رب

يىنبدولالدسىزب،باشنۇرنبكىيىنبتەكبىنباېيتىپبمېيتقشبە اشباىلىسىزب،باشنۇرنبكى

 تەكبىنباوا  بسشالمبۇىنرسىزب.

 د : جزاك اهلل خريا يا دكتور .حمم

بحممۇب:باىبەوكت  رباشالھبسىزگەبدشخشىبم كشپشتبۇە رس نب.
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 ...؟ ودتعاىل : وورث سليمان داأسامة : يا دكتور , ىف أي سورة قولە 

نىڭب)وو رثبسليمشنبەيوە(ەرگەنبسۈىىبب–ا سشمەب:باىبەوكت  رب،باشلالھب

 اشدسىبسۈ ررۇ ب؟

 السادسة عشرة من سورة النمل . هي اآلية

 .بىتىاونباشلتىنچىباشدبنىڭا بسۈ ر ب)بيلنملب(

الم ؤلفات شيخ اإلسأسامة : يادكتور , أرجو أن تكتب يل أمساء بعض م

 ابن تيمية .

بەوكت  رب،بمشڭشبكەخي لباىسالمباىبىنبتەميىييەبنىڭبۇىنباىسىما سشمەب:باىب

 اەسە رلىنرىنبدېزرپبۇىنرشىڭىز ىباۈمىتباىلىمەنب.

 املدرس : إن شاء اهلل ...

 اوا تق چىب:باشلالھبخشلىسشب....

ياإخوان , قد حان وقت صالة الظهر , وملا يؤذن . يبدو أن املؤذن غري 

 يؤذن .ليخرج علي إىل املصلى ولموجود . ف

اىباېنرنۇيكال رب،بپىشىنبنشمىزرنىڭبۋياىتبدېقىنال باشلۇىب،بتېخىچەباەىينب

بم اەىىرنبدواتەكباىلىۇ ب.بسىلە رنىڭبۇىنرڭال ربنشمشىب باش ررغشنۇي اوا ملىۇىب،

 .س ناوا غشنباو ر نغشبچىقىپباەىينباوا دۇر
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 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:

 توغرىسىدا  پېئىل
 (     ە ننننننننننننننن   رۆت ئەمى  ننك ە ننننننننننننننن    ۈچ ئەمى  ننك ىېئ ننل ) —ىېئ ننل 
 ( د ن       رۈمگە  ەيھ   دۇ. ىېئ ل )

 ە ننننننننننننننن نن   ننۈچ ئەمىنن  ننن رننۈز  ننگە  ىننېننئ نن نن مننن   — ننۈچ ئەمىنن  ننننننننك ىننېننئ ننننننننل 
 دېگەنگە  ورشەش. كۆم    دۇ. مە   ە : 

 ە ننننننننننننننن ن  رنۆت ئەمىن  نن رنۈز  نگە  ىنېنئ   من   —رنۆت ئەمىن  ننننننننك ىنېنئ ننننننننل 
 دېگەنگە  ورشەش. كۆم    دۇ. مە   ە : 

ھ    ننننننەي-بر  ۈچ ئەمى  ننننننك    رۆت ئەمى  ننننننك ىېئ   من ننننننن ئەمب ھ؛  ننننننەيھ  
ل( د ن يە نننننننننننننننە مە ىېئ  (    مەز د )رۈن ىېئ لئە دا مرجەمم د )

       رۈمگە  ەيھ   دۇ. 
بەم  ق ئەمى  ھ؛  ە   ا ئەمن بو غە ى  رن ڭغە بەش ە  —مرجەمم د ىېئ ل 

ئەمن ەوشنننننننننننننننر م غننە  رۈن ىېئ  نند ن   بننەم ت. مە ننننننننننننننن  ە : 
 دېگەنگە  ورشەش. 

ينننەد  گە ب ھ ينننەك  ب ھ ەنننەنۇە ز ىېئ  س نننن  ە ننننننننننننننن   ئەمى  ھ  —مەز ننند ىېئ نننل 
ئەمن ەوشنننننننننر غە  يە نننننننننە مە ىېئ  د ن   بەم ت. مە ننننننننن  ە : 

 دېگەنگە  ورشەش.  
 ( ىېئ  س ن  ە  ە بەب  بو رنى  ر م:  ۈچ ئەمى  ك مرجەمم د )

/مە   ە : /( 1
/ مە   ە :/( 1
/مە   ە : /3
/ مە   ە :/4
/ مە   ە :/5
/ مە   ە :/6

دېمەكى ئەمەەنداق  ۈچ ئەمى  ك مرجەمم د ىېئ   م مرشننر  ە  ە  ۆ ۇەمس ن 
 ب ھ گە چۈشمەي ەە مەيدۇ. 

 ەمد؛ ب ز بر د م نننننن م زد ن بەشنننننن ن  ۈچ ئەمى  ك مەز د ىېئ    ھ؛ )
 (ن ن بەب  ھ؛ ب  ە  رونرش م ز. 
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 شنننننننننن   ن رەكھام  سن«»بەب  بو رنى  رن ڭدا « /» رن ن ب ھ بەب  
 ب  ە   ە     ۈچ ئەمى ە ب ھ ئەمن ز يەد  ە   سغە . 

س ن  ۆ ۇ م د  رۈم  س دۇ. ىەەەت مرشننننننننننننننر بەب« »بر بەبس ن مە ننننننننننننند ھ؛ 
« »)ئەمز ( بو غە  ىېئ   مد ن « »ننەە   ىېئ    ب  ە   نەر ھە  ئەمى  

                                            ۆ ۇ م د  رۈم  س دۇ. مە   ە : 
ئۆتكەن 

 زامان
كەلگۈسى 

 مەنىسى مەسدەر بۇيرۇق زامان
  ە م بەممەك
  ۆيمەك

 ەەمش   ە مەق
 رەبھ    مەك
  ەر مەق
دۇمى ( ۈچ ئەمى  نك مرجەمم د ىېئ   من نن مە ننننننننننننننند ھ؛  ننننننننننننننن منە  ا )

 (دۇم. بەش    ھ س ن ە يە  ا )
 باشقا قائىدىلەر: 

( رۆت ئەمى  نننك ىېئ   من نننن كې  ننند غنننە  زامنننە  ەوشنننننننننننننننرمۇ  ننننننننننننننن  ى شننننننننننننننن  نننك 1
و رنى  ر  ۆ ۇ م نند  كە گە  ىېئ   م ب وەر  نندۇ ) ر م 

ر نننننل  ۆ ۇەمننننند    ىېئ   من نننننن كې  ننننند غنننننە  زامنننننە  ەوشنننننننننننننننرمۇ   ھ؛ ى شننننننننننننننن  نننننك 
  وەر  دۇ(.

 نس ننننننننن  نۈچ ئەمىن  ننننننننك مرجەمم د ( ب نز   ن نگ نھ ن ن  د م ننننننننننننننن ە    ننننننننننننننن ن  ىننننننننە  ن1
 ۆ ۇ م ند  يە ننننننننننننننن   د غەن    س   ۆگ س ۆ  ۆر ە .  ەمد؛ « »ىېئ   مد ن 

شرن  ب   ش م ز كېھ ك  ى  ر  ۈچ ئەمى  ك مرجەمم د ىېئ   من ن بەش    د ن 
شنننر ىېئ  س ن كە گۈ ننن  زامە  ىېئ   س ن  ەر ھ س ن  ە د د    ئەمىس  ز ھ  ك 

)م  ( « »مە  ەوشننننننرمۇ  نننننن س ن  ومن غە ى ش  وەر غرچ  ە   شى كە گۈ نننننن  زا
 كە  ۈم ش     ەر ھ غە رەنۋ ن ك ھگۈز ش ب  ە  يە    دۇ. مە   ە : 

 )مر ە    ى  وەرر رچ (← 
 ) ەزا   وەرغرچ ى مر ەزز ن(← 

 دېگەنگە  ورشەش. 
د م ننننننننننننننن ە    ننننننننننننننن   مەىئر س ننننننننن  ۈچ ئەمى  ننننننننك مرجەمم د ( ب نز   ن گ ھ    3

د؛  ۆ ۇ م د  يە ننننننننن   د غەن    س   ۆگ س ۆ  ۆر ە .  ەم« »ىېئ   مد ن 
شرن  ب   ش م ز كېھ ك  ى  ر  ۈچ ئەمى  ك مرجەمم د ىېئ   من ن بەش    د ن 
شنننننننننننننننر ىېئ  س نننننن كە گۈ ننننننننننننننن  زامنننننە  ىېئ   س نننننن  نننننەر ھ س نننننن  نننننە ننننند ننننند    ئەمىس  
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ەم  ك ە   شى كە گۈ نننننننننن  زامە  ەوشننننننننننرمۇ  نننننننننن س ن  ومن غە ى ش  وەر غرچ  ز ب
)م ن ( كە ن نۈم ش     ننننننننەر نھ نغننننننننە رەننۋ نن ك نھگنۈز ش ب ن ە  يننننننننە ننننننننننننننن   نننننننندۇ. « »

 مە   ە :
 )ر ز م  غرچ ى ر ز م نغرچ (←←
 )يەزغرچ ى يېز  غە   ە ەم(←←

 دېگەنگە  ورشەش. 
( ب ز    گ ھ    د م نننننننننن ە    ننننننننننن   زامە        ننننننننننن   مەكەنس ن  ۈچ ئەمى  ك 4

   ۆ ۇ م نننننند  يننننننە ننننننننننننننن   نننننند غننننننەن    س« »   « »مرجەمم د ىېئ   مد ن 
 نۆگ نس ننننننننۆ  نۆرن ە .  ەمنننننننند؛ شنننننننننننننننرنن  ب ن  شننننننننننننننن نم نز كنېنھ كن ن ى  نر  ۈچ ئەمى  ننننننننك 
مرجەمم د ىېئ   من ن بەشنننننننننن   نننننننننن د ن    نننننننننن   مەىئر س ن  ۆ ۇ م د  يە نننننننننن   دۇ. 

 مە   ە : 
 )نەمەز  وەريد غە   ومۇ (         ←/

 )      زامە           مەكە (                            
رەمەكە چې  د غە   ومۇ ←/ 

 )      زامە           مەكە (                            

 

    

  

 مت ارين  

  

  

 :أجب عن األسئلة اآلتية

 ؟  وسلممن الذي قّبله النيبُّ صلى هللا عليه  (1)  

 ذلك؟ ماذا قال األقرع عندما رأى (2)  

 ؟  ماذا قال له النيب صلى هللا عليه وسلم (3)  

 . الفعل  إّما ث الثِّيي ، وإما ر بَاعِّيي   -1

 .َشرِّبَ  أحرفٍّ َأْصلِّّيةٍّ ، حنو: َدَخَل، َكَتَب، فالثالثيُّ ما كان فيه ثالثة    
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 .َهْرَوَل، َبْسَملَ  أحرفٍّ أصلية، حنو: تَ ْرَجَم،أربعة   والرُّباعيُّ ما كان فيه  

 . وإما َمزْيدٌ  وكلي منهما إِّّما جم َرٌَّد ،  

 .َأْحر فِّهِّ ًأْصلِّيَّةً  فاجملرد  ما كان مجيع    

 .أكثر  على َأْحرفِّه األصلّيةِّ  واملَزيد  ما زِّيَد فيه حرٌف أو  

، وهيله ستة   الفعل  الثالثيُّ امل َجرَّد      :أَْبوابِّ

 .َيكت ب   فَ َعَل يَ ْفع ل  حنو: َكَتبَ  (1)  

 .َُيْلِّس   فَ َعَل يَ ْفعِّل  حنو: َجَلسَ  (2)  

 .َيْذَهب   فَ َعَل يَ ْفَعل  حنو: َذَهبَ  (3)  

 .َيْشَرب   َفعَِّل يَ ْفَعل  حنو: َشرِّبَ  (4)  

 .َيْكث  ر   فَ ع َل يَفع ل  حنو: َكث  رَ  (5)  

 .َيرِّث   يَ ْفعِّل  حنو: َورِّثَ َفعَِّل  (6)  

يز( أ)    :يلي فيما الرباعي الفعل من الثالثي الفعل مِّّ

 .َخَرَج، َهْر وَل، بَ ْعثَ َر، َدَعا َحفَِّظ، ناَم، تَ ْر َجَم،  

 :يأيت فيما املزيد الثالثي الفعل من اجملرد الثالثي الفعل ميز( ب)  

َع. اِّْستَ ْقَبلَ َأسَلَم.  .َصدََّق. قَ َرَأ. فَ َتحَ     .َكَوى. َوَقَف. اِّشرتىَ  .تَ قََّبَل. مسِّ

= فَ َعلَ . )املَكرَّرَة   الَعنْي   وهو ، واحدٌ  حرفٌ  فيه زِّْيدَ ( فَ عَّلَ ) باب املَزيدِّ  الثالثيَ  الفعل أبواب من  -2
 .(لَ  عَ  عْ  فَ = فَ ع لَ . لَ  عَ  فَ 

األفعال اليت  املضارع، واألمر ، واملَصَدر منمث اكتب  تأمل األمثلة اآلتية لباب )فَ َعًلى(،  
 :تليها

 املصدر األم ر املضارع املاضي  

 (2) سلِّْيمٌ ت َسلِّّمْ  (1) ي َسلم    َسّلمَ   

 تَ ْقبِّْيلٌ  قَ بِّّلْ  ي  َقبِّّل   قَ بَّلَ   
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 َتْسبِّْيحٌ  َسبِّّحْ  ي َسَبح    َسَبحَ   

 .......................................................................................................................................................... َكب َّرَ   

 ..................................................................................................................................................... َعلَّ مَ   

 ....................................................................................................................................................... َوضَّحَ   

 .......................................................................................................................................................... َوزَعَ   

 ........................................................................................................................................................ َسجَّلَ   

 ........................................................................................................................................................ رب ي  

 تَ ْهنَِّئةٌ   ......................................................................................................................................…  َهنَّ أَ   

 َتْسمَيةٌ  …………........................................................................................................................... مسى  

 (حَتْيَِّيةٌ  َأْصل ها) حتِّيَّةٌ  ……........................................................................................... َح يَّ   

 .إذا كان الفعل ناقِّصاً، أو مهموَز الالم "، ويأيت على وزنِّ "تَ ْفعَِّلةٍّ " مصدر باب "فَ عََّل " "تَ ْفعِّيلٌ   -

( من الفعل الثالثيَّ اجملّردِّ على وزن  -3 )فَاعِّل(. وْاْعَلْم اآلن  عرفت يف درس سابق أن )اْسَم الَفاعِّلِّ
بإِّْبَدالِّ حرفِّ املضارََعةِّ  اجملرَّدِّ يكون بَلْفظِّ م َضارِّعِّهِّ  الفعل غري الثالثيِّّ أن ْاْسَم الفاعِّلِّ من 

 . م َعلِّّمٌ  -ي  َعلِّّم   مضمومًة، وَكْسرِّ ما قَ ْبًل آخرهِّ، حنو:َ  مِّيماً 

 :اآلتي ة هات أمساء الفاعلني من األفعال  

 اسم الفاعل املضارع املاضي  
 اسم الفاعل املضارع املاضي  

 ......................... ي ؤذِّّن   َأذَّنَ   
 ......................... ي َدرِّس   َدرَّسَ   

ل   َسج لَ     ......................... ي َسجِّّ
 ......................... ي َصوِّر   َصوَّرَ   

 ......................... حي َدِّث   َحدَّثَ   
 ......................... ي َسبِّّح   َسبَّحَ   

( عرفت يف درس سابق أن  -4  ( من الفعل الثُّالثيِّّ اجملرَّدِّ على َوْزنِّ )َمْفع ولٍّ َواْعَلْم  .)ْاْسَم املَْفع ولِّ
اْسمِّ فاعِّلِّه مع فَ ْتحِّ ما قبَل  اآلن أن اْسَم املفعول من الفعل غريِّ الثالثيِّّ اجملّردِّ يكون على وزن

ٌل م َسجَّلٌ اآلخر ،حنو : ي سَ  ل  م َسجِّّ  . جِّّ
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 :املفعولني األفعال اآلتية، مث َحوِِّْلا إىل أمساء هات أمساَء الفاعلني من  

 اسم املفعول اسم الفاعل املضارع املاضي    

ل   َسجَّلَ      لٌ  ي َسجِّّ  م َسجَّلٌ  م َسجِّّ

 ................................................................................................................................................ أَلَّفَ   

 .......................................................................................................................................................... َسلَّحَ   

 .......................................................................................................................................................... َعلَّقَ   

دَ    َْ  .......................................................................................................................................................... َجلَّ

 .......................................................................................................................................................... َلوَّنَ   

 .......................................................................................................................................................... مَحَّدَ   

( ي ْشتَ قَّانِّ من الفعل  -5 الثالثيِّّ اجملّردِّ على َوْزنِّ  عرفت يف درس سابق أن )امْسَيِّ الزََّمانِّ واملََكانِّ
(. واْعَلْم اآلَن أهنما )َمْفَعلٍّ  على َوْزنِّ ْاْسمِّ َمْفع ولِّهِّ،  ي ْشتَ قَّانِّ من غري الثالثيِّّ اجملّرد وَمْفعِّلٍّ

 .الصالةِّ  َصلَّى ي َصلِّّي: م َصل َى أي مكان :حنو

َي، واملضارَع، واألمَر،  -2 ْ فيها املاضِّ ، واملَْصَدَر، واسْ  تأمل األمثلة لباب )فَ عََّل(، وَعنيِّّ َم الفاعِّلِّ
 .واْسَم املفعولِّ وامْسَيِّ الزمانِّ واملكانِّ 

 .قَ بََّل الطفل  أ مَّه   (1)  

ْن للظُّْهرِّ يا عليُّ، (2)    .فقد َحاَن الوقت   َأذِّّ

 .احل جَّاجِّ  هذه الكتب لِّلت َّْوزِّيعِّ على (3)  

 للَكْعَبةِّ امل َشرََّفةِّ؟ أعندك صورٌة م َلوَّنَةٌ  (4)  

 .(  اإلْنَساَن، َعلََّمه  البَ َيانَ  الرَّمْحن  َعلََّم الق ْرآَن * َخَلقَ  ( :تعاىلقال  (5)  

 .به زارن َصديقِّي، فَ َرحَّْبت   (6)  

َواهِّهِّْم، ( :قال تعاىل (7)    .  َوت َكلِّّمنا أَيدِّيهِّمْ  اليوَم ََنْتِّم  على َأف ْ

 .َومَسَّْيت ها َمْرميََ  و لَِّدْت يل بِّْنٌت ، (8)  
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 من الذي أَلََّف )امل َوطَّأ(؟ (9)  

ْجتَِّماع  إىل (10)   َل ْاالِّ  .َأَجًل غريِّ م َسم ى أ جِّّ

ن -أَتَدًخن؟ (11)   نَي خبيٌث ، ال، وهْل يَدخِّّ وسبب  أمراضٍّ َخطِّريَةٍّ  رجل عاقٌِّل ؟ إن التَّدخِّ
نِّ  . ومن دخََّن َبذَّرَ  على املدخِّّ  .املاَل بالتدخني كالسََّرطَانِّ

 .سفِّريا، فجئت للًتهنِّئةِّ  بَ َلَغينِّ أَنك ع يِّّْنتَ  (12)  

 أَْين امل صلَّى؟ (13)  

 .اإلِّسالمية باملدينةِّ امل نَ وَّرَةِّ  َأْدر س  باجلامعة (14)  

 .هذا َدَواٌء مَقوٍّ للنظر (15)  

ريِّ )فَ َعَلة( حنو: طالٌِّب / طََلَبةٌ   -7  . من أوزان مَجْعِّ التَّْكسِّ

ر األمساء اآلتية على هذاهات مجع    ق. فاجِّ  .الوزن : كافِّر. فاسِّ

 . من أوزان مجع التكسري )ف  َعٌل ( حنو: ن ْسَخٌة / ن َسخٌ   -8

 .َدْوَلة .الوْرْد: ص ورَة. سورَة. غ ْرَفة. أ مَّة هات مجع األمساء اآلتية على هذا  

 .)فَ ْعَل()َشْرٌح ( مصدر  )شَرَح َيْشَرح (. وهو على وزن   -9

 :وزن )فَ ْعل( هات مصادر األفعال اآلتية على  

 املصدر املضارع املاضي  
 املصدر املضارع املاضي  

 ........................ َيْدرس   َدَرسَ   
 ........................ يَ ْفَتح   فَ َتحَ   

 ........................ َيْضرِّب   َضَربَ   
 ........................ يَْأم ر   َأَمرَ   

 ........................ يَ ْقت ل   قَ َتلَ   
َهى نَ َهى    ........................ يَ ن ْ

 ........................ مَيْأل َم أل  
 ........................ َيصب َصبَ رَ   

12-  ) (، وهو على وزن )فَِّعالٍّ  .)غَِّياٌب( مصدر )َغاَب يَغِّيب 

( هات مصادر األفعال اآلتية على    :وزن )فَِّعالٍّ

 املصدر املضارع املاضي  
 املصدر املضارع املاضي  
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 ........................ يَقوم   قَ امَ   
 ........................ َيص وم َصامَ   

 ........................ ي ؤوب   آبَ   
 ........................ يَ ْلَقى َلقِّيَ   

 ........................ يَقِّيس   قَاسَ   
 ........................ َيْشفِّى َشَفى  

    

 .ما مجع  )د ْكت ور(؟  -11

ْل )يَ ْب د و( يف مجلة  -12  .أْدخِّ
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 السابَع عشر الدرس   (17)

  

 املدرس : كيف أصبحتم يا إخوان ؟

 شتق ىەرڭال ر.اباشنۇيقبتشڭباىباىنرنۇيكال راوا تق چىب:ب

 الطلبة : أصبحنا خبري , واحلمد هلل .

 اوا غ چىال رب:بدشخشىبتشڭباشتق ىە قب،باشلالھقشبكۈكنىب.ب

 وكيف أصبحت أنت ياأستاذ ؟

 سىزچ باىبا ستشىباشنۇيقبتشڭباشتق ىەرڭىزب؟

املدرس : خبري , أمحده وأشكره ...أطفئ األنوار يا إدريس فال حاجة إليها 

 .أعطىن ورقة الغياب يا يعقوب ....اآلن 

كۈكۈ رباېيتىمەنب....باىباىۇ ررسبچىنياال ر ىباۈچۈ رۋ تببدشخشىب،باشلالھقشبھەمۇ بۋ 

 شبۇىنرڭب.بمشڭ رنىڭبتىزرملىاىىنبقب...اىبدشا  بدواالچۈناىبا نىڭغشبھشىرنبھشجەتبدو

 اليوم فإنە مصاب بإسهال شديد . يعقوب : ها هي ذي .مل حيضر عثمان

ا ال ربمشنشب.بۇۈگۈنباومسشنبكەملىۇىبچۈناىبا باشتتىقباىچىبسۈ رۈشبۇىلەنببدشا  ب:

 اشغنرقباىاەنب.

يدها اآلن اقب فإنە يراملدرس : شفاه اهلل .)بعد تسجيل أمساء الغائبني ( أعطها املر

 ألمرما .

اوا تق چىب:باشلالھبا نىڭغشبكىپشلىقباشتشباىلس نب.)دواال رنىڭباىسىملىنرىنبتىزرمال ب

با ۇولغش بۇىنرڭبچۈناى بنشىي ر تچىگە ب(ا  ى بكىيىن بۇىا ببنۇرن بمەل م بھشىرن باىمب ى ن

 اۈچۈنباىشلەمتەكچىباىاەنب.ب

 شرف على النشاط الثقاىف .إن يكن مكتبە مغلقا فستجده ىف مكتب امل
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بپشاشلىيەتبب بمەە نىيەت با  ى بۇولسش بتشاشق باىشخشنىسى با نىڭ اەگە ر

 زب.اىشخشنىسىۇيبتشپشالدسىببنشىي ر تچىسىنىڭ

 فتح الباب شاب , ويقف لديە ( .)خيرج يعقوب , وبعد هنيهة ي

نىڭب،بۇىنباشىەرنبكىيىنباشىاىنبۇىنبدششبدىگىتباېچېپبا بۇ )بدشا  بچىقىپبكىتى

 اشلۇرۇيبت  ررۇ ب(

 )بعد التحية ( أتسمح يل بالدخول يا فضيلة الشيخ ؟ الشاب :

ب بھۆ رمەتلىك باى ب( بكىيىن بۇە رگەنۇرن ب)سشالم ب: بدىگىت بكىنرشدشش بمشڭش اەبكەدىخ

  ر خسەتباىالمسىزب؟

 هال ومرحبا .ادخل وأغلق الباب .املدرس : )بعد رد التحية ( أهال وس

ىنباشدت  رغشنۇرنبكىيىنب(خوشبكەپسىزباش ركىباشلىمىزب.بكىنرپباىشىابسشالم)اوا تق چىب

 دېپىۋېتىڭب.

 جديد . ماامسك ؟ ومن أين أنت ؟ يبدو أنك طالب

 چىۇ كباىلىسىزب.باىسمىڭىزبنىمەب؟باەدە رەرنبسىزب؟اش ررغشنۇيبدىڭىباوا غ 

 حممد بن وليم , وأنا من كندا .الشاب : امسي 

 دششبدىگىتب:باىسمىمبحممۇبۇنبوليمب,بمەنبكشنشەيەرنب

 املدرس : تفضل واجلس هنا . أحديث عهد باإلسالم أنت ؟

 ؟بكىنەرڭىزم اىسالمغشبدىڭىۇرنبسىزببمە رھەمەتباىلىپبۇ بدە رە باولت  ر ڭب.

 حممد : نعم .

 م ھەممەتب:بھەباەب.

مىت أسلمت يا أخي الكرمي ؟  املدرس : احلمد هلل الذي هدانا لإلسالم ...

ب...اىب بۇولس ن بھەمۇرلە ر باشلالھقش باىلغشن بھىۇيدەت باىسالمغش بۇىز ى ب: اوا تق چى

 ھۆ رمەتلىكباېنرنۇرشىمباشچشنبم س ملشنبۇولۇرڭىزب؟
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 املالدي .بالتقومي  1531عام حممد : أسلمت 

 ۇىنمىڭبتواق ىبدۈىبسەكسەنبۇىنرنچىبدىلىبم س ملشنبۇولۇ مب.بم ھەممەەب:بمىالەريەب

 املدرس : أأسلم أبواك ؟

 اوا تق چىب:باشتشباشنىڭىزبم س ملشنبۇولۇرم ب؟

  .أما أمي فأسلمت واحلمد هلل .حممد : ملا يسلم أبي . هداه اهلل

نشمباشلالھبا  ىبھىۇيدەتاەبۇشكلىس نب.باەممشباشەيەيمبتېخىبم س ملشنبۇوملىۇىب.ببم ھەممەەب:

 اشلالھقشبكۈكنىبم س ملشنبۇولۇىب.

 املدرس : ماذا يعمل أبوك ؟

 اوا تق چىب:بەيەرڭىزبنىمەباىمباىلىۇ ب؟

 ير متحف ... هاء خطاب املدير .حممد : هو مد

 .ب راشڭالڭالبخىتىىنم ەرننىڭببم ھەممەەب:با بم ىريخشنىنىڭبۇشكق  رغ چىسىب...

 ب (إن املدير يثين عليك كثريا .ملدرس : )يقرأ اخلطاا

 خەتىنباوا دۇ ب(بم ەرنبسىز ىبۇەكبكۆ بمشختشپت ب.ا اوا تق چىب:ب)

 د : جزاه اهلل خريا .حمم

 م ھەممەەب:باشلالھبا  ىبدشخشىبم كشپشتلىس نب.

 هذا املصحف اجلميل الذي بيدك ؟املدرس : من أين لك 

 اولىڭىزەراىبۇ بچىنيدلىقبا  راشنبسىزگەباەدە رەرنبكەلۇىب؟اوا تق چىب:بسىزنىڭب

 حممد : أعطانيە املدير .

 م ھەممەەب:با  ىبمشڭشبم ەرنبۇە رەىب.

املدرس : واهلل لقد سررت كثريا بلقائك , وإني معجب بك ... كيف وجدت 

 اجلامعة اإلسالمية ؟

لۇ مب،بخوشبۇوباوا تق چىب:باشلالھبۇىلەنباەسەماىبمەنبسىزبۇىلەنبكۈ رۈكۈ بۇەك
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 زب؟رڭىھىسباىلۇۋ بسىزگەبھەدنينباشلۇرمب...اىسالمبا نۋرنستىتىىنباشنۇيقب

شارق مني من محممد : أعجبتين كثريا .إهنا جامعة فريدة يدرس فيها أبناء املسل

 األرض ومغارهبا .

ا با نۋرنستىتبمىىنبۇەكباىزىرقت  رەىب.با بىرمىننىڭبكە ررقبۋ بغە ررپبتە ر پلىنرۇراىب

 شنال رنىڭبۇشللىنىباوا دۇرغشنبۇىنەرنبۇىنبا نۋرنستىتب.م س مل

 )يكتب املدرس آيتني على السبورة (

 )اوا تق چىبەوساىغشباىااىباشدەتبدشىرۇ ب(

 درس : اقرأ اآليتني يا هارون .امل

 اىبھش ر نباىااىباشدەتىنباوا غىنب.باوا تق چىب:

بي اهلل ور اهلل بأفواههم ويأهارون : )بعد اإلستعاذة والبسملة ()يريدون أن يطفئوا ن

إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون , هو الذي أرسل رسولە باهلدى ودين احلق 

 {.33-32ره املشركون (.}التوبة ليظهره على الدين كلە ولو ك

 :ۇىسمبيەللب ىباوا غشنۇرنبكىيىنب(ببۋ بپشنشھلىقبتىلىگەنھش ر نب:ب)

نىڭ نۇرىنى )يەنى هللا ناساراالر( ائۇالر )يەنى مۇشرىكالر، يەھۇدىيالر ۋە )

ـ ياۋىداق بوھتانلىرى( بىلەن  ئىسالم دىنىنى( ئېغىزلىرى )يەنى يالغان 

ئۆز نۇرىنى ئۈستۈن قىلماي قالمايدۇ، كاپىرالر هللا ئۆچۈرمەكچى بولىدۇ، ا

ھەق دىن )ئىسالم( نى هللا [. ا23)بۇنى( يامان كۆرگەن تەقدىردىمۇ ]

ۈن، ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرىنى بارلىق دىنالردىن ئۈستۈن قىلىش ئۈچ

)يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى تولۇق( ھىدايەت ۋە ھەق دىن بىلەن 

ئەۋەتتى، مۇشرىكالر ئۇنىڭ )ئۈستۈن بولۇشىنى( يامان كۆرگەن 

  ([.22تەقدىردىمۇ ]

 وا عن األسئلة املوجهة إليكم .املدرس : فكروا ىف هاتني اآليتني , مث أجيب
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شنبس اشلال رغشبپباشنۇرنبكىيىنبسىلە رگەباود لغىنىوغنرسىۇيباودل ربۇ باىااىباشدەتبتسىلە

 جشۋيببۇىنرڭال ر.

 ماذا يريد الكفار يا إدريس ؟

 اىباىۇ ررسبكشپىنال ربنىمىىنبمەاسەتباىلىۇ ب؟

 : يريدون أن يطفئوا نور اهلل . إدريس

 اىۇ ررسب:با ال رباشلالھنىڭبن  ررىنباۈچۈ رۈكىنبمەاسەتباىلىۇ ب.

 ا يا علي ؟املدرس : أميكن هذ

 اوا تق چىب:باىباەىلبۇ بم ماىنبۇ المۇ ب؟

 ال, هلذا مستحيل .علي : 

 اەىلب:بدشقب،بۇ باەلبەتتەبم ماىنباەمەسب.

 رس : وماذا يريد اهلل يا يونس ؟املد

 اوا تق چىب:باىبد ن سباشلالھبنىمىىنباىنيە باىلىۇ ب؟

 يونس : يريد إمتام نوره .

 ت ل االكىنباىنيە باىلىۇ ب.د ن سب:باشلالھباۈىرنىڭبن  ررىنب

 هذا املعىن يا شعيب ؟املدرس : أتذكر آية أخرى ىف 

 اوا تق چىب:باىبك اەدببم ك بمەنىۇراىبۇشكقشبۇىنباشدەتىنباەسلىيەلەمسەنب؟

 .متم نوره ولو كره الكافرون ( شعيب : نعم . قال تعاىل ىف سورة الصف : )واهلل

م نۇيقبەرگەنب:ب)اشلالھباۈىرنىڭبن  ررىنببك اەدبب:بھەاەب.باشلالھبسۈ ر ب)يلصف(بە 

 (.ببت ل اال بت  رغ چىۇ  ربگە رچەبكشپىنال ربدشمشنبكۆ رسىم 

 يا حممد ؟  مب أرسل اهلل رسولە املدرس :

 اوا تق چىب:باىبم ھەممەەباشلالھباۈىرنىڭباەلچىسىىنبنىمەبۇىلەنباەۋ تىتب؟

 حممد: أرسلە باهلدى ودين احلق .
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 ڭباەلچىسىىنبھىۇيدەتبۋ بھەاىقەتبەرىنبۇىلەنباەۋ تىتب.م ھەممەەب:باشلالھباۈىرنى

 )يدخل إسحق(

 )اىسھشقبكىنرۇ ب(

 تي وقد أوشك الدرس أن ينتهي ؟ املدرس : اآلن تأ

 ؟باشخىنالكقىلىباشىاشلغشنبت  رسشە  رسببناوا تق چىب:بھشىرنبكىلەمسە

 ىل مكتب الربيد إلرسال برقية . إسحق : معذرة يا أستاذ . ذهبت إ

 اىسھشقب:بكەچۈ رۈڭبا ستشىب.بمەنبپوچتىخشنىغشبتىلگىنيممشباەۋ تىمباۈچۈنبۇش رغشنتىمب.

 أىب أخربه فيها بسالمة وصولە .فقد وصل أخي البارحة , فأرسلت برقية إىل 

بدىتىپب بسشالمەت با نىڭ بمەن ب، بكەلگەنىت بدىتىپ بتۈنۈگۈن باېنرنۇرشىم مىنىڭ

 شبدولل ە مب.كەلگەنلىاىىنبخەۋ  رباىلىپبەيەيمغشبتىلگىنيمم

 املدرس : ال بأس .

 اوا تق چىب:بكىن كبدوقب.

 
 

 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:
 

 توغرىسىدا بابى  «َأفْ َعلَ »مەزمۇن:  -1
 ( ىېئ    ھ س نننننن بنننننەب  ھ ننننند ن بو غنننننە بر د م ننننننننننننننن م زد   ۈچ ئەمى  نننننك مەز ننننند )

 بەب  روغھ   دا رور    ۆ  ۆر م ز. « »
م د  رۈم  س دۇ.  ۆ ۇ « »)ئەمز ( ز يەد . مە د ھ؛ « »بر بەب ە ىېئ  س ن بېش دا ب ھ 

 مە   ە : 
 ) ە  رمەك(/

 )مر ر مە  بو مەق( / 
 دېگەنگە  ورشەش. 
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( كە گۈ نننننننننننننن  زامە  ىېئ ل شننننننننننننننەك  د  رەشنننننننننننننن  س ۆى بريھۇق ىېئ ل بر بەبس ن ئەمز  نننننننننننننن  )
 شەك  د  ەەي  ۆ كې  دۇ. مە   ە : 

  ە     :           بريھۇق ىېئ ل                                       
 ) ە  ر  ن(/

 )  مە   ېيت(  ()/
 دېگەنگە  ورشەش. 

بو رنى  رن ننننن  ننننە نننند نننند    « »)ئەمز ( يننننەك   نننننننننننننننركرن رق « »بر بننننەبس ننننن ىېئ    ھ نننندا 
 غە  ە مەش رم   دۇ. مە   ە : «»ئەمن ز ھ  ك بو  ەى  ر م 

 )  مە   ېي مەق(←← 
 )  ز پە يۈك  مەك(←← 

 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  «َلوْ »مەزمۇن:  -2
  ئە س« »ەوشنننننننننننر  نننننننننننەى بر « »شنننننننننننەمت ەوشننننننننننننرمۇ  ننننننننننن  بو رنى  رن ن بېشننننننننننن غە  —« »

  رە رم دۇ. بر  اە   ە شەمرس ن جە اب  چۈشۈن ەە  دۇ. مە   ە : 
  

)گەمچە كەى ھ م يەمە  كۆمگە  رەەد ھد مرى  ە  ھ  ۆز نرم س  مركەممە  ە   دۇ )يەن  
  ۆز س ن د س س   ەش ەم  يدۇ((

 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  ى«ل»باشالش مەزمۇن:  -3
بەشننن ش  —« » رچھايدۇ. برن ن بېشننن د    دېگە  جۈم ە « »رې   ننن  ە 

  د ن   بەم ت.  ر جۈم  س ن مەزمرن س  كۈچ ەند م ن كې  دۇ. مە   ە : « م»
 ) ە ۋ ر ە  ەر ھ رس ن  ەجھ؛ بۈيۈك رم(
 ) ەر ھ رس ن  ەزاب  بەك ەەر  ق(

  دېگەنگە  ورشەش. 
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 توغرىسىدا  «َأْصَبحَ »مەزمۇن:  -4
رۈم د    ىېئ   مد ن بو رنى    نننننننننم  نننننننننن س ن  ەر ھ س  ى شنننننننننن  كى « » —« »

 رە  ھ س ن  ەر ھ س  ز بەم  ك  وەرر دۇ. مە   ە : 
 ئەم د  ەئەمگە يې  ن  ەغھ ۆ ەە د؛(

 دېگەنگە  ورشەش. 
 دېگە  ىېئ  س ن مەن   د  كې  دۇ. مە   ە : « »( بەز؛  اە   ە  ر )

 
 ) ە  ھ ەە ب ڭ من  ب ھ ەش ۈمد؛ى  ە  ئس ن نېئم    ب  ە   ۆز ەما ەېھ سداش بو دۇڭ م(

 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  «َأْوَشكَ »مەزمۇن:  -5
  مد ن. رۈم د    ىېئ  « »يې  س ش رمۇش ىېئ   ى شرنداە  برمر  —« »

    كە گۈ   زامە  ىېئ   د ن شەك    س ش  كېھ ك. مە   ە : « » رن ن رە  ھ؛ 
  ەر ھ  شەي د ن ەە د؛()د م    

 دېگەنگە  ورشەش. 
 بر ىېئ  س ن يەنە كە گۈ   زامە  شەك  مر   ش      دۇ. مە   ە : 

 ) وەرغرچ  من ن  ۆز شەئەم  ھ گە ەەي  ش غە  ەز ەە د؛(

 توغرىسىدا  «َما»تولۇق مۇبھەملىكنى ئۇقتۇرىدىغان مەزمۇن:  -6
ق رننو ننر —« »دېننگە    ننبننننننننەم   ننرچننھاينننننننندۇ.  ننرن ننڭنننننننند نن نن  « »رنېنن   ننننننننننننننن ن ە 

دېگە  مەن ننننند .  ر  ۆز س نننننن  نننننە ننننند نننند       ننننننننننننننن مس  « مە رم ب ھ»مربقەم   س   رە رم نننندۇى 
  ۈىەر ەن كې  دۇ. مە   ە : 

 ب ھ  ە  ب ب  ە  م يەزغە  ەىەم ە  د  ( )مە  مە رم

 )مە  بر رە  من  مە رم ب ھ بەر ە  وەردۇم(
 دېگەنگە  ورشەش. 
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 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -7
 ننننننۆزد     ېگە د« »دېگە    بەم   رچھايدۇ.  رن ڭد    « »رې   نننننن  ە 

(  ۆز س ن داد  نننننننننننننن س ن    ننننننننننننننم غە   زاىەت ە   س ننننننننننننننە     ومرم ا ەە  د  مرنداق:  ەگەم  ر )
ې  دۇ. ( رەشنن  س ۆ ك ە د د    رە     نن مغە  ننۈىەت بو رن كە  ننەى  رن ڭد    ئەمز  ) 

 مە   ە : 

 ەش. دېگەنگە  ورش
برن ن يەنە ب ھ شنننننەمر  چوەرم  ۈچ  نننننۆز ب ھ ەرمدا كې  شننننن  كېھ ك.  ەگەم  رن ن بەز  ننننن  
 ب ھ ەرمداى يەنە بەز    يەنە ب ھ ەرمدا كە  ەى  رن ڭد    ئەمز  يەن   يېز   دۇ. مە   ە : 

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

 دېگەنگە  ورشەش. 
(       رە     نننننننن مس ن  ور رم  نننننننن غە چۈشننننننننم  ننننننننەى ئەمز  رەشنننننننن  س ۆ شننننننننرنداە   ر )

 مە   ە :  كەرمەيدۇ.

 دېگەنگە  ورشەش. 
 

 

 

   

 مت  ارين

 : اآلتية أجب عن األسئلة  -ا

 حَيْض ْر ع ْثمان ؟ ملَ ملَْ َ (1)  

 مىت أسلم حممد؟ (2)  
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 مل تأخر إسحاق؟ (3)  

َعَل(  من أبواب الفعلِّ   -2 املثاَلني لباب  زِّيَدْت يف أوَّلِّه اِلمزة . تأملالثالثيِّّ املزيدِّ باب )َأف ْ
َعَل(، مث هات املضارع واملصدر من األفعال اليت تليهما  :)َأف ْ

 املصدر املضارع املاضي  
  

ل   َأْرَسلَ     إِّْرَسالٌ  ي  ْرسِّ
  

 إِّْسالمٌ  ي ْسلِّم   َأْسَلمَ   
  

 ........................................ ........................................ َأْغَلقَ   
  

 ........................................ ........................................ َأْخ ب  
  

 ........................................ ........................................ َأْطَف أَ   
  

يب   َأَج ابَ     (إِّْجَواب: أصله) إَِّجابَةٌ  ُي 

 ........................................ ........................................ َأقَ امَ   
  

 إِّمْتَ امٌ  ي تِّ م   أَتَ مَ   
  

 ........................................ ........................................ َأَع دَّ   
  

 ( إِّلَقايٌ : أصله) إِّْلَقاءٌ  ........................................ أَْلَقيَ   

 ( إِّْئَمانٌ : أصله) إِّميَانٌ  ........................................ آَمَن )أصله: أَْأَمَن(  

 ( إِّْوَجابٌ : أصله) إُِّْيَابٌ  ........................................ َأْوَجبَ   
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َعَل(، مث صغ األمر من األفعال اآلتية تأمل طريَقة  -3 ل (  :َصْوغِّ اأَلْمرِّ من باب )َأف ْ )ي  ْرسِّ
ل ( يَغةِّ األصلّيةِّ  ح ذَِّفْت منه اِلمزًة. ويصاغ األمر من أصله )ي َأْرسِّ  :الصِّّ

ل     ل   ت  ْرسِّ ل أصله: ت َأْرسِّ لْ  -تَأْرسِّ  َأْرسِّ

 .......................................  .......................................  ت  ْغلِّق    

 .......................................  .......................................  ت ْسلِّم    

 .......................................  .......................................  ت عِّ دُّ   

 .......................................  .......................................  تؤمِّن    

 .......................................  .......................................  ُت ِّيب    

  

 :اآلتي ة األفعال ضع اسم الفاعل من  -4

اسم  املضارع املاضي  
 الفاعل

 اسم الفاعل املضارع املاضي  

   ....................... ي ْسلِّم   َأْسَلمَ   
 ....................... حي ْرِّم   َأْحَرمَ 

ل   َأْرَسلَ       ....................... ي  ْرسِّ
 ....................... مي ْكِّن   َأْمَكنَ 

   ....................... يؤمِّن   آَمنَ   
 ....................... ي تِّمُّ  َأَتَّ 

   ....................... ي دير   َأَدارَ   
 ....................... ي لقي أَْلَقى
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 :اآلتية للمجهول، مث ص ْغ اْسَم املفعولِّ من كّل واحد منها اِّْبنِّ األفعالَ   -5

 اسم املضارع املاضي  
 املفعول

 

 املضارع املاضي

 اسم املفعول

  ....................... ي  ْغلِّق   َأْغَلقَ   
 ....................... ي ْكرِّه   َأْكَرهَ 

  ....................... ي  ْعرِّب   َأْعَربَ   
ب   َأْعَجبَ   ....................... ي عجِّ

  ....................... ي عِّ دُّ  َأَع دَّ   
يب   َأَصابَ   ....................... ي صِّ

َعل(، وعنّي فيها املاضي، واملضارع، واألمر، واسم الفاعل، واسم  تأمل األمثلة لباب  -2 )َأف ْ
 :واملصدر، وامسي املكان والزمان املفعول،

 .وال ت  ْغلْق النَّوافِّذَ  َأْغلْق الباَب، (1)  

 .الغرفةقبل إِّْغالقِّ  أطفئ األنوار (2)  

لِّ  امل ْرَسلِّ إليه وع ْنوان ه يف اجلانب ي ْكَتب  اسم   (3)   ، واسم امل ْرسِّ  األمْيَنِّ من الظَّْرفِّ
 .وع ْنوان ه يف اجلانبِّ األْيَسرِّ 

 .َعمِّّي على تَ ْركِّ بيته َأْكَرَهينِّ  (4)  

 .امل ْكَرهِّ  ال ُيوز نِّكاح   (5)  

 .املَْعَهدم ْلقًى يف فَِّناء  وجدت القلم (6)  

 .َمْبنِّّيانِّ  م ْعَرٌب ، والفعل املاضي وفعل األمر الفعل املضارع (7)  

 .بِّإِّْمَساكٍّ شديد يادكتور أنا م َصابٌ  (8)  
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 .امل ْحرِّم  إزاراً َورَِّداءً  يلَبس   (9)  

 .هبذا الطالب اجملتهد أنا م ْعَجبٌ  (10)  

د يَ ْعم ر   إِنَّ ا: ) تعاىل اللّ  قال( 11)   رْاآل واليوم بَاللّ  آَمنَ  َمنْ  هللا َمَساجِّ  الصَّالةَ  وَأقَامَ  خِّ
 [ .18/التوبة( ]  اللّ  إالَّ  خَيشَ  ومل ْالزكاةَ  وآَتى

نْيا يف آتِّنَ ا رَبَّن ا( ) 12)   رةِّ  ويف َحَسَنًة، الدُّ / البقرة( ]  لنَّارِّ ا عذابَ  وقَِّنا َحَسَنًة، اآلخِّ
251. ] 

 .ولكيّن أ قِّيم  اآلن يف أملانيا اليابان،أنا من  (13)  

 .تعاىل أن ُيعل اجلنََّة م قاَمنا نسأل اللّ  (14)  

  

ا استخرج من الدرس  -7 َعَل وم ْشتَ ّقاهتِّ  .أفعاَل بابِّ َأف ْ

: َأْعطَْيت   يَ ْنصِّب    -8   .كتاب   اً  حام   داً  )َأْعَطى( َمْفع وَلنْيِّ

 الثاناملفعول  املفعول األول    

 . امل دير   أعطاني   ه ؟الكت ابَ  كَ أعط ا َمن  

         

املفعول     
 األول

 املفعول الثان املفعول األول املفعول الثان
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 : املَْفع وَلنْيِّ  أجب عن األسئلة اآلتية على غراره، وَعنيِّّ  تأمل املثال، مث  

 (أب ي) .أْعطانِّيهِّ أيب الكت اب؟ من أعطاك (1)  

 ( خايل) ............................................ الساع َة؟ من أعطاك (2)  

 (أم ي) ............................................ القلم؟ من أعطاك هذا (3) 

 ( املدير) ............................................ الك تب؟ من أعطاكم (4)  

 (أن ت) ............................................ ال دفرت؟ من أعطاه (5)  

 ( زميلي) ............................................ والدفرت؟ من أعطاك الكتاب (6)  

 :اآلتية ل  )َولَ ْو( تأمل األمثلة  -9

 .( الكافرونَ  َكرِّهَ  ولو نورِّه م تِّم   واللّ ( ) 1)  

ا هذهال تشرتِّ  (2)    . وَشْكل ها، فإهنا قدميةٌ  السيارَة ولو َأْعَجَبَك َلْوهن 

 .االْمتِّحاَن ولو كنَت مريضاً  ا ْحض رْ  (3)  

 .املعجَم ولو كان غالِّياً  اشرتِّ هذا (4)  

 .جَمَّاناً  هذا البيَت ولو َأْعطَْيَتنِّيهِّ  َلْن َأْسك نَ  (5)  

ْيلٌ  َِلذا) -15 ْبتَِّداءِّ، الم   هذه(.  م ْسَتحِّ  .الت َّْنزِّْيل ويف. اجل ملةِّ  َمْضم ونِّ  تَ وْكِّيدَ  وت فِّْيد   االِّ

َرة   َوأَلْجر  ( ) 1)    [.41/ النحل( ]  اكبَ ر   اآلخِّ

 [.45/ العنكبوت( ]  أك ب   هللا وَلذِّْكر  ( ) 2)  
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 [ .22/الزمر( ]  أك ب   اآلخرة وَلَعذاب  ( ) 3)  

 [ .221/ البقرة( ] َأْعَجَبْتك مْ  ولو م شرَِّكةٍّ  من خريٌ  مؤمنةٌ  َوأَلَمةٌ ( ) 4)  

 [.221/ البقرة( ] َأْعَجَبك مْ  ولو م شرِّكٍّ  من خريٌ  مؤمنٌ  َوَلَعْبدٌ ( ) 5)  

ْنيا من خريٌ  َرْوَحةٌ  أو اللّ  سبيلِّ  يف َلَغْدَوةٌ : "احلديث ويف( 2)    رواه". )هافي وما الدُّ
 .(البخاري

 . َمرِّْيضٌ  َأَخَواتِّ )َكاَن(، حنو: َأْصَبَح حامٌد مريضاً، َأْي َأْدرََكه  الصْبح  وهو )َأْصَبَح( من  -11

 [.12/ القصص( ] فَارِّغاً  م وَسى أ م ف  َؤاد   َوَأْصَبحَ )  التنزيل ويف  

(  إِّْخَواناً  بِّنِّْعمتِّهِّ  َأْصَبْحت مْ فَ  ق لوبِّكم بنيَ  فَأَلَّفَ : ) تعاىل قوله يف ك ما( َصارَ ) مبعن تأيت وقد  
 [ .123/ عمران آل] 

 :اجلمل اآلتية أدخل )َأْصَبح( على  

 البد  ش ديدٌ  (1)  

 أن ا مري ضٌ  (2)  

 ه ْم أصدق اء   (3)  

( َأنْ ) من مكونا خبها يكون أن وُيب ،(كان) أخوات من وهي. قَ ر بَ (: َأْوَشكَ )  -12
ك  : حنو أيضاً، املضارِّع   منها ويستعمل. يَ ْنَتهي أن الدرس َأوَشكَ : حنو والفعل،  ي وشِّ
عوا أن الطالب  .اإلِّجازةِّ  يف بالدهم إىل يرجِّ
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مرٍّ  يريدها)  -13  إىل سافرت: حنو ا،قبله ملا نَ ْعتاً  وتأيت امل بَهمة   التَّامة النَّكَِّرة( ما) هذه(. َما ألِّ
 .ما حيفةٍّ ص يف اخلب ه ذا قرأت. ما مكانٍّ  يف رأيته. ما كتاباً  أعطين. ما لسببٍّ  الرياضِّ 

 ْبن   حمّمد  : حنو بيهِّ،أِّ  اسمِّ  إىل مضافاً  لَِّعَلمٍّ  صفةً  جاء إذا( ابن) مهزة   حت َْذف  (. وِّْلَيمَ  ْبن   حممد  )  -14
 جاء وإذا واحد، رٍّ سط يف الثالث   الكلمات   تكون أن ويشرتط. املطَّلِّب َعْبدِّ  بنِّ  اللّ  عبدِّ 

 اْبن   احلََسن  : وحن باِلم زة،( ابن) كلمة   ك تَِّبتْ  آخر سط ر يف وبعض ها ، سطْ رٍّ  يف بَعض ه ا
 .عليٍّ 

 .مل يَ َقْع بني َعَلَمنْيِّ  مثل: )حامد  اْبن الشيخِّ إبراهيم( ألن )ابن( وال حت َْذف  يف  

 :اآلتي ة هات مجع األمساء  -15

 .َنشاط. َجانِّب .م ْصَحف. فَِّناء  

 (.يَْأَب )  هات ماضي  -12

 :ممّا يأيت يف مجلة مفيدة أدخل كّل كلمة  -17

َهة َأْعَجب. أَثْ َن    ا. َأصَبَح. َوَلْو. ه نَ ي ْ َأْوَشَك. َما  .عليه. م صاب. مشارق  األرضِّ وَمَغارِّهب 
 .)النكرة التامة املبهمة(
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 الدرس الثامن عشر (18)

 

 )بعد صـالة العصـر(  

ب)اەسىنبنشمىزرۇرنبكىيىن(

 

 :املـدرس

 :اوا تق چى

 كيف َأْمَسْيُتم يا إخوان؟

 اىباىنرنۇيكال ر!بسىلە رباشنۇيقبكەچلىۇرڭال رب؟بب

 .هلل َأْمَسْيَنا خبري، واحلمد :الطلبـة

 كىنى.ۈۇىزبدشخشىبكەچلىۇ ق،بيەللغشبكبباواوغ چىال ر:

 . أسامة؟ َأْدِخْلَها ِبُسْرَعةٍ  مل َأْخَرْجَت السّبورة يا :املـدرس

اوسشمە!بنىمەباۈچۈنبەوساىىنبچىقىنرۋ تتىڭ؟با  ىبە  رھشلباىب :اوا تق چى

بكىنگۈىگىن.

 .َسُأْدِخُلَها بعد َتْنِظيفَها  .َأْخَرْجُتها ألَنظَِّفَها :أسامـة

نباۈچۈنبچىقش رەرم.بتشىال بۇولغشنۇرنبكىيىبمەنبەوساىىنبپشكىز بتشىالش اوسشمە

 ا  ىبكىنگۈىرۋرتىمەن.

النِّْصفي. واهلله  ِبَنجاحكم الَباِهر يف االمتحان ُأَهنِّئكمأيها اإلخوة  :املـدرس

 .%97 هبذه الَنِتيجة الَت َبَلَغْت ِنْسَبتَها لقد َفِرْحُت كثريًا
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اىباىنرنۇيكال ر!بمەنبسىلە رنىڭبدىنرمبمەۋس مل قباىمتشھشنۇيبا ت قب :اوا تق چى

بنىسبىىت بيەللبۇىلەنباەسەم كەبب%97باشىينغشنلىقىڭال ر ىبتەۇىنرالەميەن.

 دەتاەنبۇ بنەتىجىۇرنبمەنبۇەكبخ كشلبۇولۇ م.ب

 .أستاذ فرََّحك اهلل دائمًا يا :عكاشـة

باىبا ستشىبيەللبسىىنبەياىمبخ كشلباىلس ن.با كشكە:

بب

 (السبورة أسامة ُيْدِخُل)

 گۈىرۇ ()اوسشمەبەوساىىنبكىن

كثرية،  يف ِبالداألرض ومغارهبا، َوَدرَّست  إنهي َجوَّْلُت يف مشارق :املـدرس

 .َوملَْ َأَر طالبًا أحسَن منكم

مەنبىرمىننىڭبمەكنرقبۋ بمەغنربلىنرىنبكۆ باىتىمباشدلىنىپبچىقتىم،ب :اوا تق چى

بدشخشىنيقب بسىلە رەرن بۇىنيق باۆتتىم، بە  ررس بكەھە رلە رە  ن  رغ ن

 .اواوغ چىال ر ىباەتئىبكۆ رۈ بۇشامىۇرم

 .جزاك اهلل خريًا يا أستاذ :أسامـة

باىبا ستشىبيەللبسشڭشبدشخشىبم كشپشتبۇە رس ن.باوسشمە

 .النحو لعلكم َأْحَضْرمُت دفاتر :املـدرس

 اىھتىمشلبگىنيممشتىاشبە پتە رلىنرڭال ر ىباەكەلۇرڭال ر. :اوا تق چى

 .أحضرناهـا ،نعم :عكاشـة

 ك نۇيق،بۇىزبا  ىباىلىپبكەلۇ ق.با كشكە

اهلل.  َسُيَسرُّ هبا كثريًا إن شاءاملديَر.  هاتوها. أريد أن ُأِرَيها : املـدرس

 .الذي ذكرتە لكم أمس ياعمرو َأمسِْْعين َبْيَت الشعر
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بكۆ رسەمتەكچى.بب:اوا تق چى با  ىبم ەرنغش بمەن بە پتە رلىنرڭال ر ىبۇىنرڭال ر. سىلە ر

يەللبخشلىسشبم ەرنبا نىڭۇرنبۇەكبخ كشلبۇولىۇ .باىباەمىنبمەنبتۈنۈگۈنب

سىلە رگەبسۆىلە بۇە رگەنبكىئىننىڭباىااىبمىسنيسىىنببمشڭشبسۆىلە ب

 ۇە رگىنب

 َمذاُقـەُ  َومَل َأَر كاملْعروف: َأمَّا :عمـرو

 َفَجميـلُ  :وَأمَّـا َوْجُهـەُ فحلـٌو  

بدشخشىلىقتەكبب،دۈىىبچىنيدلىقبتەمىبتشتلىق، اەمىن:

بۇىنبنە رسىىنبە نيشەيباەتييييييييئىبكۆ رمىۇرم.

لساِنك. جيب ِإْخراُج َطَرِف اللسـان  ُقل )مذاقە( وَأْخِرْج َطَرفَ  :املـدرس

والظاُء  والذاُل )ذ(، النُّْطِق بثالثة َأْحُرف، وهي الثاُء )ث(، عند

 .َفهَّْمُتكم )ظ(... أظنه أنين

ب :اوا تق چى بھە ررپىنبب)مذياە(سەن باۈچ بچىقش رغىن. با چىىن ەرۇرڭ،تىلىڭنىڭ

ويلذيُلب ث(،يلثشُءب)سۆىلىگەنۇ بتىلنىڭبا چىىنبچىقىنرمبالىرم،با ال رب

ب)ظ(... بويلظشُء بە  بب)ذ(، بچۈكەنۇى بسىلە ر ى بمەن ھە ررپلىنرۇ  ر.

 اودالميەن.ب

 بالذَّهاب إىل غرفَت َفِإنَّ بي ُصداعًا أستاذ، أرجو أن تسمح يليا  :علــي

 .شديدًا

باۈمۈتبباەىل باىلىشىڭىن ب روخسەت بۇىنرشقش بدشتىقىمغش بمشڭش با ستشى! اى

باىلىمەن،بچۈناىبمىنىڭباشتتىقبۇىشىمباشغىنرپبكەتىت.

 .اذهب شفاك اهلل :املـدرس

 ۇش رغىن،بيەللبسشڭشبكىپشلىقبۇە رس ن. :اوا تق چى
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 .َيْكِذبُ  ما بە صداٌع يا أستاذ، إَّنَّا :إبراهيـم

باىبا ستشىبا نىڭبۇىشىباشغىنمشدۇ ،بۇەلاىبا بدشلغشنبسۆىلىۇى.باىربيھىم

 َيْكِذب؟ َوَما َأْدَراَك َأنهە :املـدرس

 سەنبا نىڭبدشلغشنبسۆىلىگەنلىاىىنباشنۇيقبۇىلۇرڭ؟ب:اوا تق چى

  .أظـنه :إبراهيـم

بە  بگ مشنباىلىمەنبمەنبك نۇيق اىربيھىم

:   لموس عليە اهلل صلى النيبّ  قال فقد إبراهيم، يا والَظنَّ إياَك :املـدرس

: وَجلَّ َعزَّ اهلُل وقال". احلديِث أكذُب الظنَّ فإنَّ  والَظنَّ، إيَّاُكم"

 [.12/احُلُجرات{. ]ِإمثْم  الَظنِّ َبْعَض إنَّ}

ب  :اوا تق چى باىلىشتىن بگ مشن باىربيھىم بپەدغەمبە رباى بچۈناى سشاالنغىن،

مبگ مشنباىلىشتىنبسشالىنىڭال ر،بچۈناىبگ مشنباىلى»باەلەدھىسسشالم:ب

بسۆىلەكت  ر بدشلغشن بچوڭ بَعزَّ«اەڭ بيەلل با  راشنۇيببەرگەن. وَجلَّ

ب[.12/يحُلُجنيت]ب}بگ مشننىڭبۇەىرسىبگ نشھت  ر{بەرگەن.

 

 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:

 توغرىسىدا  ئۆتۈملۈك ۋە ئۆتۈمسىز پېئىلمەزمۇن:  -1
رە ەن  (ىنننە   ننند ن  ۆرۈن مەىئر  ) —( ىېئ نننل  ۆرۈم ۈك )

 ە   د غە  ىېئ  د ن   بەم ت. مە   ە : 

 )  بھائ    ە ەيق   ە م كە ب س  ب سە ە  د؛(
 شەش. دېگەنگە  ور
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-ئەم  ەرس   ومۇننننننننند غرچ  ب ھ ىننننننننە   غننننننننە      ش- نۆرنۈمن نۈك ىنېئ ننننننننل   ش
ئەم  ەرس نننننننن  وبيې    بو غنننننننە  ب ھ مەىئر  )يەن  رو ننننننندۇمغرچ (غنننننننە موئ نننننننەج 

 بو  دۇ. 
ەشننننننننننس  دېگە   ە م« »بر ر ل ىېئ  س ن بە گ  نننننننننن  مەىئر غە ەەي  د غە  

 ەوبر  ە   ش  ن   بەم ت. مە   ە : 

 ) وەرغرچ  د م س   وەرد؛     رن  چۈشەند؛(

 )مە  ز يەنداش ئەشەمارس  كۆمد       رن   ۆ  ۈمد م(
 دېگەنگە  ورشەش. 

 ىە  ل ب  ەن  رونرق مەنە  وە رم د غە  ىېئ  د ن —( ىېئ ل  ۆرۈم  ز )
   بەم ت. مە   ە : 

)يېڭ   وەرغرچ  م چ    ( 
 ) وەرر رچ  ررشە  بو د؛( 

 دېگەنگە  ورشەش.
   نننند(غننننە موئ ننننەج بو مننننەينننندۇ.  ەممننننەى بەز ۆرۈم ننننننننننننننن ز ىېئ ننننل مەىئر  )

 نننننەر ھ س  ز ھ ە  غرچ  ەوشنننننننننننننننرمۇ س نننننن  ا ننننننننننننننن    ننننننننننننننن  ب  ە   ۆرۈم ۈك ىېئ  غننننننە 
 ەي  س دۇ. برنداق ىېئ  س ن رو دۇمغرچ  نننننننن   ا نننننننن     ق رو دۇمغرچ  )

( د ن  ەر   دۇ.  ا نننننننن     ق رو دۇمغرچ س ن  ەر ھ؛ گەمچە رە ەىپرز 
 نننن مرى  ن  ننننە  ب د ن ز ھ  ك  وەر    يېز   ە  ەر ھ س  ز ھ ە  غرچ  ەوشنننرمۇ س

 ەمننمننننننننە رنننو نننننننندۇمغننرچننن  بنننو ننرش  ننننننننننننننننۈى نن ننن  ب ننن ە   ننومۇ  جەئەرننن  نننن ز بەم  ننننننننك 
  وەر  دۇ. مە   ە : 

 ) وەرر رچ  ئومۇ   وەرغرچ  مغە غەز ى ەند؛(
 (ئەد  )  «  »

 (ك م    ۈنس   مد ن يۈز  ۆم  ەى  ر مەند ن  ەمە )
 دېگەنگە  ورشەش. 

 وغرىسىدا ت ئۆتۈمسىز پېئىلنىڭ ئۆتۈملۈك پېئىلغا ئايلىنىشىمەزمۇن:  -2
ېئ  غە بەب  ھ غە يۆر ە  نننننننننننننەى  ۆرۈم ۈك ى« »   « » ۆرۈم ننننننننننننن ز ىېئ ل 
  ەي  س دۇ. مە   ە : 
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←
 ( وەرر رچ  ئەم دن    س پ  ن چ   ھ ۋ ر  ←)ئەم د   س پ  ن چ    (  
 دېگەنگە  ورشەش. 

بەب  ھ غە  «»   « » ەگەم ب ھ رو ندۇمغرچ  ننننننننننننننن  بنەم  ۆرۈم ۈك ىېئ نل 
 (غە  ۆر دۇ. مە   ە : يۆر ە  ەى ىېئ ل       رو دۇمغرچ  )

←      
  وەرغرچ  م  وەرر رچ غە ەرم ەنس   ەڭ ر  (←) وەرر رچ  ەرم ە   ەڭ د؛(

 دېگەنگە  ورشەش. 
 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -3

« » دېگە  جۈم ە  رچھايدۇ.  رن ڭد   « »رې   نننن  ە 
 نننن  د ن يە ننننە غە .  رن ن  ە نننن  «»بەب د ن بو رنى « »دېگە  ىېئ ل 

؛ «»بنننو نننرنى  نننرن نننڭنننننننند نننن يەڭنننگ ننن ننن  ننننننننك ينننۈز  ننننننننننننننن نننننننند نننن ىنننېنننئ ننن نننس ننننننننن « »
ك   د ن كې  دۇى بريھۇق شە« »نغە .  رن ن كە گۈ   زامە  شەك   رەش 

 د ن كې  دۇ. مە   ە : « »
 )مە   رن  مرد ھغە كۆم    شس   ۈم د ە   مە (

 )    ە  ! برن  مەڭە كۆم ەت!(
 ش. دېگەنگە  ورشە

 توغرىسىدا  بابىغا يۆتكىلىشى« »پېئىلنىڭ مەزمۇن:  -4
  بەب غە يۆر ە  نننننننەى  ر كۆى ۈك    مربە  غە مەن  ننننننن س« » ەگەم ب ھ ىېئ ل 

  رە رم دۇ. مە   ە : 
  ەي ند  ()مە  دۇنيەن ن شەمق    غەمب رەم ى  ھ د  كۆن 

  ز()ب ز مرشھ   من ن  ە  د  ھ س  ئە    ەن  ۆ  ۈم م
 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  «إِّيَّاَك َوالظَّنَّ »مەزمۇن:  -5
رەئز ھ « »دېگە    بەم   رچھايدۇ. برن ڭد    « »رې   نننننننن  ە 

 (د ن   بەم ت. )
منننررننننننننەرەب )  ننن ننن  نننسنننۇننن  شنننننننننننننننەر ننن (نننن  يننننننننەمننننننننە  ب نننھ   شننننننننننننننننن  نننن —رەئنننز نننھ 

  ەە  س شس   ەم گە  ې  ۆ  ەگەئ ندۇمۇن ەويرش  ن   بەم ت. مە   ە : 
 )    ە  !      ن  ەە  (
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 )ئەد  («   »
 )ب د ەر  ن  ەە  س ڭ مى چۈن    ر  ەزغرن رە رم(

 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  «َما»زىيادە بولۇپ كەلگەن مەزمۇن:  -6
( « )»   شننننر رۈمد    ەوشننننرمۇ  مغە ز يەد  بو رن كە گە  « »

  رچ  ە   دۇ. شرڭەى  ر روەوشنر  نەى  ر مەزكرم ەوشنرمۇ  من ن  ەم   س  ب  ەم 
( د ىمر  ەر   دۇ. برنداق  اە   ە مەزكرم ەوشننرمۇ  م    ننن م  ق    « )»

 ىېئ    ق جۈم  س ن  ە د غە ك ھ دۇ. مە   ە :  
 )زاكەت ىەەەت ىې  ھ مغە بېھ   دۇ(    

 ) ەمە  ەم ىەەەت ن يەر ە بەغ  ق(    )ئەد  («   »
مەنە جەئەرننن ە منننر ەينننيەنننن ەشننننننننننننننننن نننۈم شنننننننننننننننننسننن   نننرەننن نننرم نننننننندۇ. يەنننن ى  نننر « »

جۈم  د      گ گە ب ھ ئۆكۈمس     ننننپەر نى  رن ڭد ن شننننرن ن غەيھ س  يوە ە 
ر ) ر ىەەەت ب ھ   سژېسېھ( دې نننننننننننننننەكى ب« »چ   ھ ننندۇ. مە ننننننننننننننن  ە : 

جۈم ە  ر ك شننننننننننننننن س نن ىەەەر  ب ھ   سژېسېھ    ەن    ى  رن ڭندا برن ڭد ن بەشننننننننننننننن ە 
  ۈىەت يوە    س   رە رم دۇ. 

 توغرىسىدا  قەسەمنىڭ جاۋابىمەزمۇن:  -7
د    دېگە  جۈم ە  رچھاينننننندۇ. برن ڭنننننن« »رې   ننننننننننننننن  ە 

 بو  ە ەە ەمس ن جە اب د ن   بەم ت. « »
 ەگەم ەە ەمس ن جە اب   ۆر ە  زامە  ىېئ    ب  ە  بەش نغە  بو رش رق 

 ب  ە  رەك    س دۇ. مە   ە : « ») م(    « »ىېئ    ق جۈم ە بو  ەى 

) ەنجۈم ب  ە     ز ي ر  ب  ە  ەە ننننننننننننەم  ى  نننننننننننن سە رېغ  ب  ە  
ەە نننننننننننننننەم  ى بر ر سچ شنننننننننننننننەئەم )يەن  مەك ە مركەمم مە( ب  ە  ەە نننننننننننننننەم  ى ب ز 

 شۈبق   ز  ەڭ چ ھاي  ق شەك  د  يەمار رق(. -  س ەنس  شەك
 دېگەنگە  ورشەش. 
 توغرىسىدا  «َأْمَسى»مەزمۇن:  -8

رۈم د    ىېئ   مد ن بو رنى    ننننم  نننن س ن  ەر ھ س  « » —« »
 ى ش  كى رە  ھ س ن  ەر ھ س  ز بەم  ك  وەرر دۇ. مە   ە : 

 )مە  كەچ ە  ەغھ ۆ ەە د  (
 دېگەنگە  ورشەش. 
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 مت ارين

  

  

 :اآلتي ة أجب عن األسئلة-1

 أسامة السبورة من الفصل؟ ملاذا أخرج (1)  

 النجاح؟ كم بلغت نِّْسبة   (2)  

 أن يذهب إىل غرفته؟ ملاذا أراد عليّ  (3)  

 املدرس أن ي رَِّى املدير؟ ماذا يريد (4)  

م  الفعل   -2 َقسِّ  . بْاْعتَِّبارِّ َمْعَناه إىل م تَ َعدٍّ والزِّم يَ ن ْ

 .الكعبةَ  به، حنو: بَ َن إبراهيم عليه السالم َُتَاَوَز َحَدث ه الفاعَل إىل املفعول ما :فَامل تَ َعدِّي  

 .فاعلٍّ يفعل ه، ومفعولٍّ به يَ َقع  عليه وهو حَيَْتاج إىل  

رأيت  .املفعول به، حنو: قرأ الدرس، َوَفهَِّمه يَ ْقَبَل هاَء الضمريِّ اليت تَ ع ود  إىل وَعالَمت ه أن  
 .َحَشرًة سامَّة، فَ َقتَ ْلت ها

. َفرَِّح املدرس   يَ تَ َعدَّى أَثَ ر ه فاعَله، حنو: َخَرجَ  ما ال :والالزِّم      .الطالب 

 .الالزم  إىل مفعول به ال حيتاج الفِّعل    

طَةِّ حرفِّ  قد يَ تَ َعدَّى    :اجلَرِّ، حنو الفعل  الالزِّم  بَِّواسِّ

َب املدرس   (1)    .الطالِّب الكسالنِّ َعَلى  َغضِّ

 .باملريضِّ إىل املستشفى َذَهْبت   (2)  

 .اجلَبل َنَظْرت  إىل (3)  

 ." َعْن س نَّيت فَ َلْيَس مِّينِّّ  َفَمْن رَغِّبَ " :  قال صلى هللا عليه وسلم (4)  

َهجِّ مدرستِّكَ  أريد أْن أطَّلع (5)    .على َمن ْ

 .السََّفر هذا األسبوِّع ال َأْرَغب  يف (6)  
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(. وهو وي َسمَّى مفعول      جمروٌر لفظاً حبرف اجلِّّرِّ، منصوٌب حمالً  مِّْثلِّ هذا الفعل )غرَي َصرِّيحٍّ
 .على أَنه مفعوٌل به غري  صريحٍّ 

 :املتعدِّي فيما يلي ميز الالزم من  

 .الدرس مرَّتني يشرح املدرس (1)  

 .ضحك الطالب (2)  

 .رجع أيب البارحة (3)  

 .وأنا صغري القرآنحفظت  (4)  

 .اِّجلس هن ا (5)  

 .وَأْغلِّق النوافذ اِّفتح الباَب، (6)  

 .إمساعيل عليه السالم يف املنام تعاىل إبراهيَم عليه السالم بَِّذْبح ابنه َأَمَر هللا (7)  

 .نَاَم الطفل (8)  

راً  ق مت من النوم (9)    .م َتأخِّّ

 .به شيئاً هللا والَ ن ْشرِّك   نَ ْعب د   (10)  

 .البارحة مل آك ل شيئاً  (11)  

 .الع مَّال، فاسرتاحوا َتعِّبَ  (12)  

 .بالضيوف رَحَّْبت   (13)  

  

ر   -3 ي ْ  :يَ تَّضِّح  مَِّن األمثلة اآلتية الفِّْعل  الاَلزِّم م تَ َعدِّياً بنقله إىَل بَايَبْ )َأْفعَل، وفَ عََّل( كما َيصِّ

 (أ)

 .الفصل َأْخَرَج املدرس  حامداً من .َخَرَج حام د من الفصل (1)

 .اجلَرِّْيَح من سيارةِّ اإلْسعافِّ  أَنْ َزَل امل َمرِّض ونَ  .َسيَّارةِّ اإلْسَعافِّ  نَ َزَل اجلَرِّْيح  مِّنْ  (2)
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 .الطالَِّب اجلديَد أَمامه َأْجَلَس امل َدرِّس   .أماَم املدرس َجَلَس الطالب  اجلديد   (3)

 (ب)

 .نَ زَّْلت  الطفَل من الطائرة .الطائرة نَ َزَل الطفل  من (1)

 .نَ وََّم الدواء  املريضَ  .نَ اَم املريض   (2)

 .اليت انقلبت جَنَّى هللا ركاَب السيارة .اليت انْ َقَلَبتْ  جَنَا ر كَّاب  السيارةِّ  (3)

  

 :مفعولني، حنوتَ َعدَّى إىل  -الَبابَ نْيِّ  املتعدِّى إىل مفعولٍّ واحد إىل هذين إِّذا ن قَِّل الفعل  

َع املدرس  القرآن (1)  .القرآن َأمْسََع الطالب  املدرسَ  .مسِّ

 .الدرسَ  فَ هََّم امل درس  الطالبَ  .َفهَِّم الطالب  الدرسَ  (2)

  

ْل ك لَّ  -4 بَ ْعَد إِّْدخال  فعلٍّ ممَّا يأيت يف مجلتني: يف اجلملة األوىل كما هو، ويف اجلملة الثانية َأْدخِّ
 :التَّعْديَةِّ( عليه)مهزة 

 امل َراقب  حامداً من الفصل َأْخَرجَ  / الفصل َخَرَج حام ٌد من(1)   

 ................................................................... / ....................................................... َدَخلَ (2)    

 ................................................................... / ...................................................... َجَلسَ (3)    

 ...................................................................  / ................................................... نَ َزلَ  (4)  

كَ (5)      ................................................................... / .................................................. َضحِّ

 ................................................................... / .................................................. َبَك ى(6)    

 ...................................................................  / .................................................. مسِّ ع (7)  

        

ْل كلَّ  -5 بعد َتْضعِّْيفِّه  مجلتني: يف اجلملة األوىل ك ما هو، ويف اجلملة الثانيةفِّْعلٍّ مما يأيت يف  َأْدخِّ
 :)أي نَ ْقلِّهِّ إىل باب فَ عََّل(
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 ............................................................................................................................................................. درس (1)  

 ....................................................................................................................................................... َخ افَ  (2)  

 ............................................................................................................................................................... نَ امَ  (3)  

 .......................................................................................................................................................... َحفِّ ظَ  (4)  

 ............................................................................................................................................................ َج فَّ  (5)  

 :األفعال اليت حَتَْتها خطي يف األمثلة اآلتية؟ دَِّيتْ َكْيف ع   -2

 .إنَّ ما يَ ْبكِّي من اجل ْوعِّ  أحٌد ، أَْبَكاه الطفَل يا آمنة؟ ما أَْبكى َمنْ  (1)  

 قريباً من الس بورة، فإِّنَّ َنَظري َأْجلْسينِّ  اجلديد للمدرس: يا أستاذ، قال الط الب (2)  
 . َضعِّ يفٌ 

 .أ مِّّي املريضة نزَّْلت   السيارة، مث نزلت من (3)  

  .وأنا أقرأ الدرس ت ْضحكيْن  يا أمحد، ال (4)  

 .لَِّساَنك َأْخرجْ  :قال يل الطبيب (5)  

 [.78/ النحل{ ] َشيئاً  تَ ْعَلم ونَ  ال أ مََّهاتِّك مْ  ب ط ونِّ  مِّنْ  أْخَرجكم وهللا: }تعاىل قال( 2)  

 [.19/ الفرقان{] َكبِّرياً  َعَذاباً  نذْقه   مِّْنك مْ  َيظلِّمْ  َوَمنْ : } تعاىل قال( 7)  

{ سوء ريغ من بيضاء َترج جيبك يف يدك وأدخل: }السالم عليه ملوسى تعاىل قال( 8)  
 [12/  النمل]

ر والسْعي حي لِّق  احملرم رأسه ، أو بَ ْعَد الَطواف (9)    .شعره ي  َقصِّّ

 ."وال خَيْطب ، ي نكِّح ال يَ ْنكح احملرم  ، وال  " :قال النيب صلى هللا عليه وسلم (10)  

 .{ وَأْحيا َأَمات ه وَ  َوأنَة ، وأَْبَكى َأْضَحكَ  ه وَ  َوأَنَّه  : } تعاىل قال( 11)  

مياَن، وَكرِّهْ  اللَّهم (12)   َنا اإلِّ َنا الكفر والف س وَق والعصيانَ  َحبِّّْب إِّلَي ْ  .إِّلي ْ
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َعَل من )رََأى(. أصله )َأرَْأى(أريد أن أ رِّيَ َها " -7 ح ذَِّفت منه عين ه. مضارعه :  .املديَر". )َأَرى( َأف ْ
  .ي رِّى

 الكتابَ  ذاه َأرِّْيين. إخوان يا الكتابَ  هذا َأر ْون. ياعلي الكتابَ  هذا َأرِّن. )َأرِّ : منه واألمر  
 (.أخوات يا الكتابَ  هذا َأرِّيْ َنينَ . يامرمي

 :تقول  

 .جديداً  املدرس  كتاَب حنوٍّ أرانا  (1)  

 .العامة وأ رِّيكم املعاجَم كلَّها غداً سآخذكم إىل املكتبة (2)  

 .َأرِّن َجواَز َسفرِّك يا أمحد (3)  

 :ويف التن زي ل  

 [.52/ طه{]َوَأَب  َفَكذَّبَ  كلَّها آياتَِّنا َأرَيْ َناه   َوَلقدْ ( }1) 

 [.13/ غافر{] رِّْزقاً  السَّماءِّ  مِّنَ  َلك مْ  وي  نَ زِّل   آياتِّهِّ  ي ريك م الذِّي ه وَ ( }2)  

 لَِّيْطَمئِّنَّ  َوَلكِّنْ  بَ َلى الَ قَ  ت  ْؤمِّن ملَْ  َأوَ  قَالَ  املَْوَتى حت ْيِّ  َكْيفَ  َأرِّن َربِّّ  إبْ َراهِّيم قَالَ  وإذْ ( }3)  
 [ .222 مل البقرة{ ]قَ ْليبِّ 

 [.11/ لقمان{]دونه منْ  الَّذِّينَ  خَلق َماذا فََأر ون اللّ  َخْلق   َهَذا( }4)  

ْنسِّ  اجلن من أَضالنَا اللَّذْينِّ  َأرِّنَا رَب ََّنا َكَفر وا اَلذِّْينَ  َوقَالَ ( }5)   َنا حَتَتَ  عْله ماجنَ  واإلِّ  َأْقَدامِّ
 [ .29/ فصلت{]األسَفلِّنيَ  مِّنَ  لَِّيك ونَا

رَى التمرينانِّ الشََّفوِّيان اآلتيان  -8  :ُي 

 ها/ َسأ رِّيَكه) :قائالً  فيجيبه ،(قلَمك/  ساعَتك/ كتاَبك َأرِّن: )لزميله الطالب   يَ ق ول  ( 1)  
 (.ها/ أ ريَكه   ال: أو. قليل بعد

 (.ت َكه  َأرَي ْ  نعم،: )قائالً  فيجيبه( َدفرتَك؟ َأريْ َتينِّ  أَ : )طالب لكل املدرس يقول( 2)  

 .فيها كثرياً  يف َمَشارِّقِّ األرض ومغارهبا، أي ج ْلت   َجوَّْلت   _

َقل  الفِّْعل  إىل بَابِّ )فَ عََّل(   ْنها: الَتْكثِّري  أو ي  ن ْ  :امل َباَلَغة ، حنو لَِّمَعانٍّ مِّ
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 .أي َجال َكثرياً  َج وَّلَ   

 .أي طَاَف َكثرياً  طَ وَّفَ   

 .أي بَاَلَغ يف الَقْتلِّ  قَ تَّلَ   

 .أي بَاَلَغ يف الَكْسرِّ  َكسَّ رَ   

 .بَاَلَغ يف الَقْطعِّ أي  َقطَّ عَ   

 أي َع دَّ كثرياً  َع دَّدَ   

 . َكسَّرت  األْقالَم. )التكثري (-  

 . َكسَّْرت  الَقلَ َم. )املبالغة( -  

 :يف التن زيل  

 َيْدخ ل ونَ  َوال السَّماءِّ  أْبواب   َِل مْ  ت  َفتَّح   ال َعْنها واسَتْكبَ ر وا بآياتَِّنا َكذَّب وا الذين إنَّ ( }1)  
 [ .42/ األعراف{]اخلَِّياطِّ  َسمِّّ  يف اجلََمل   يَلجَ  َحىَت  اجلَنَّةَ 

 [.2/اِل مزة{]وع دََّده   َماالً  مَجَعَ  اّلذي( }2)  

 [.127/األعراف{] أَْبناَءهم َسن  َقتِّّل  : }قال( 3)  

 [.23/يوسف{]األبْ َوابَ  َوَغلََّقتِّ ( }4)  

َناه مْ  َأَحادِّيثَ  َفَجَعْلَناه مْ ( }5)   َزَّقٍّ  ك لَّ  َومزَّق ْ  [.19/سبأ{] مم 

َناك م وإِّذْ ( }2)   ، س وءَ  َيس وم وَنك مْ  فِّْرَعْونَ  آلِّ  مِّنْ  جَنَّي ْ { بَناءك مأَ  ي َذحبُّونَ  العَذابِّ
 [ .49/البقرة]

، وهو تَ ْنبيه  امل َخاَطب على أمرٍّ َمْكروهٍّ  )إيَّاَك والَظنَّ(. هذا -9  :أمثلة له وهاء لَِّيْجَتنَِّبه.الَتْحذِّير 

 .إياك م والكالَب يا أبنائي  (2) .إياَك والكِّالَب ياب  َنَّ (1)  

 .إيَاك نَّ والكالَب يابَ َنايت  (4) .إياكِّ والكالَب يابِّنيت (3)  

 .إياك والَكَسَل يازينب (6) . فإنَّه كّذابٌ  ياعلّي، إياك وهذا الولدَ  (5)  

 .إيَّاك نَّ وهذه اجملالَّتِّ يا أخوايت (8) . والتَّْدخني فإنه َسَبب  أمراضٍّ م ْهلَِّكةٍّ إياكم (7)  



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

214 

يأكل احلََسَناتِّ ك ما تأكل  إياك م واحلََسَد، فإّن احلََسدَ " :  قال النيب صلى هللا عليه وسلم(9)  
 ."النار  احلََطب

 ."بالطُّر قَاتإيَّاكم واجلل وَس " :وقال عليه الصالة والسالم(10)  

 ."وإياكم وحمدثاتِّ األمور فإهنا ضالَلةٌ " :  وقال صلى هللا عليه وسلم(11)  

 :للتحذير مستعمالً الكلمات اآلتي ة كون أمثلة

 ............................................................................................................................................ أخوايت الس ف ور / يا (1)  

/ يا (2)    .............................................................................................................................................. عثمان الَكذِّب 

 ..............................................................................................................................................  احلََسد / ياَعزَّة (3)  

  .............................................................................................................................................. َأخَوىَّ  الَنمِّيَمة / يا (4)  

ري / يا أطفال الن زول  من (5)    ........................................................................................................... احلافِّلة وهي َتسِّ

 ........................................................................................................................................... الَتبَ رُّج / يابِّْنيَتَّ  (6)  

 ...........................................................................................................................................  املسلمون البِّْدَعة/ أيها(7)  

ا) -12 ا(. )َيْكذِّب   إِنَّ  ألهنا( الَكافَّةَ  ما) هذه وت َسمَّى(. الزائدة   ما) هبا اتََّصَلتْ ( إنَّ ) أصلها( إِِّنَّ
 .الَعَملِّ  عن( إنَّ ) َتك فُّ 

يَّة والفِّْعلِّية حنو تدخل )إِنا( على اجلملتني    :االمسِّ

 ." بالنيَّاتِّ  األْعمال   إِنَّا[ . "22/ التوبة{]لِّْلف َقَراءِّ  الصََّدقَات   إِنَّا}  

َا}   دَ  يَ ْعم ر   إِنَّ  [.18/التوبة{ ]اآلخر َوالَيومِّ  باهلل آَمنَ  َمنْ  ْاللّ  َمَساجِّ

ا( الت َّْعيِّنَي،   ب  إثْ َباَت احل ْكمِّ املذكور، تفيد )إِنَّ  .َونَ ْفَي َغريِّ هذا احلكم عنه وت وجِّ

 .أنه مهندٌس فقط، وليست فيه صفٌة أخرى فقولنا: )إِنا هو مهندس( يفيد  

 .الَقَسمَ  جواب  ( كثرياً  فرحت) هنا(. كثرياً  َفرِّْحت َلَقد وهللاِّ ) -11
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 يف ك ما( َوَقدْ  المال)بِّ  أكِّدَ  ماضٍّ  بفعلٍّ  م َصدرةً  م ْثَبَتةً  فِّعليةً  مجلةً  الَقَسم جواب   كان إذا  
ْنَسانَ  َخَلْقَنا َلَقد 2 األمنيِّ  البَ َلدِّ  وهذا 2 سينني وط ورِّ  2 والزيتونِّ  والتني: } تعاىل قوله  اإلِّ

 {.تَ ْقوِّميَْ  أَحسنِّ  يف

 :مما يأيت جواباً للقسم اِّجعل كل مجلة  

 .بزيارَتِّك َفرِّْحت (1)  

 .قلت يل هك ذا (2)  

 .رأيته يف السوق (3)  

 . مريضٌ  تقول: َأْمَسْيت  َمرِّيضاً، أي َأْدرََكينِّ املََساء  وأنا .)َأْمَسى( من َأَخَوات )َكاَن( -12

ْل )أمسى(    :على اجلمل اآلتية َأْدخِّ

 . مْعتَ دِّلٌ  اجل وُّ  (1)  

َعب  ونَ  حَنْن   (2)    .م ت ْ

 .َض عيَف ة املريضة   (3)  

ْب عن األسئلة أعرب اجلملة )إنَّ  -13 اآلتية على غَِّرارِّها، مستعمالً  يب ص داعاً شديدًا(، مث َأجِّ
 :األمراضِّ املذكورة بني القوسني أمساءَ 

    .شديداً  إنَّ يب صداعاً   ماذا بك ياعلّي؟ (1)  

 ( زَكامٌ ) ..............................................................................   أخوك ماذا به؟ (2)  

 ( َمْغصٌ ) .............................................................................. ماذا بك م؟ (3)   

 ( س َعالٌ ) ..............................................................................  هبا؟ أخت ك، ماذا (4)  

 إِّْسَهاٌل() ..............................................................................   هؤالء الطالب،ماذا هبم؟ (5)  

 ( ص َداعٌ ) ..............................................................................   هؤالءالطالبات ماذا هبن؟ (6)  

 دَواٌر() ..............................................................................  ياس َعاد؟ ماذا بك (7)  
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وزن )فَ َعال(. هات املصدر من األفعال اآلتية على وزن  )َذَهاٌب ( مصدر )َذَهَب(، وهو على  -14
: جَنَحَ   .َفَسَد. نَفَِّد. َضلَّ  .فَ َعالِّ

". إليك أمثلة أخرى" )ط ر ق(طريق" مجعه )ط ر ق(، ومجع " -15  :ط ر قات". وي َسمَّى هذا "مجَع اجلمعِّ

 .   أَماكِّن    أْمكَِّنة  َمكان      

وار     .أساوِّر       أْسوِّرَة      سِّ

 . أَوانٍّ         إن اء    آنَِّية   

 .أيَ ادٍّ          أيْ دٍّ    يَ د   

 :يأيت يف مجلة مفيدة أدخل كلَّ كلمة مما  -12

ا. َأرِّ  .َنظََّف. َأْحَضرَ     .َجوََّل. َأْمَسى.إِنَّ

 وما) ميلهز  له ويقول مثله، شيئاً  أو( هللا شاء إن غداً  املدير سريجع) طالب: مترين شفوي: يقول  -17
 (.ذلك يقول املراقب مسعت: )فيقول ،(غدًا؟ يرجع أنه أدراك
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 الدرس التاسع عشر (19)

  

 أين أمحد يا إخوان؟ :املدرس

 اىباىنرنۇيكال رباەمھەەباەدە رە ؟بباوا تق چى:

 .أخيە املريض َساَفر إىل مكة ِلِعَيادة :علـي

 ا باشغىنرپباشلغشنباىنرنۇرشىىنبدواالشباۈچۈنبمەكاىگەبسەپە رباىلۇى.باەىل:

 .أخي؟ َكَأنََّك طالب جديد َعاَفاُه اهلل... من أنت يا : املدرس

بدىڭىبباوا تق چى: بسەن بكىم؟ بسەن باىنرنۇرشىم باى باىلس ن.. بسشالمەت با  ى يەلل

 اواوغ چىۇ كباىلىسەن.

 . نعَم. وامْسي جمَُاِهدٌ  :هـو

بك نۇيق.باىسمىمبم جشھىۇب:ا 

 .كأنََّك من اهلنـد :املدرس

 سەنبھىنۇرستشنۇرنۇ كباىلىسەن.بباوا تق چى:

شاّب.  َهاَجَر من اهلند إىل ُأْسرُتاِلَيا وهو أبيَأَنا أصاًل من اهلند. إن  :جماهـد

 .وأنا ولدت هناك

بب:م جشھىۇ بھىنۇرستشنۇرن. باەسىلى بھىنۇرستشنۇرنبمەن بۋياتىۇي بدشش ەيەيم

 اشۋرستىنيلىيەگەبھىجىن تباىلغشن.بمەنبا بدە رە بت غ لۇ م.

 َأَلك َذُوو ُقْرىَب يف اهلند؟ :املدرس

 سىنىڭبھىنۇرسشنۇيبت اقشنلىنرڭبۇش رم ؟بباوا تق چى:
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أعـمامي  َقْرَيِتَنا يف اهلند، َوَقاَبْلتُ  نعم. سافرت العام املاضي إىل :جماهـد

يزورهم كلَّ سنة، وُيراسُلهم  وأخوايل، وأوالدهم، وهم كثري. أبي

 .دائمًا

باىلىپبب:م جشھىۇ بسەپە ر بكەنتىمىزگە بھىنۇرستشنۇراى بدىلى باۆتاەن بمەن ك نۇيق.

تشغىلىنرمبۋ با ال رنىڭبۇشللىنىبۇىلەنبكۆ رۈكتۈم،با ال ربۇەكبكۆ .بەيەيمب

باەۋ تىپب بخەت بەياىم با ال رغش باىلىۇ ھەمۇ  بىريش ر ت با ال ر ى ھە ردىلى

 ت  ررۇ .

 اِإلسالمية؟ أأعجبْتك اجلامعةُ  :املدرس

 اىسالمباونۋرنستىىتبسىىنباەجەپلەنۇۈ رەرم ؟بباوا تق چى:

َمْهِبط الَوْحي  هبذه اجلامعة امُلَباَرَكة الَت يف بالتِحاقينعم . أنا مسرور  :جماهـد

 .وُمهاَجر النيبِّ صلى اهلل عليە وسلم

بب:م جشھىۇ ب)ك نۇيق. بپەدغەمبە ر بۋ ھىيبچۈكاەنبۋ  بوسلممەن ب(بصلىبيەللبعليە

بۇىلەنب باونۋرنستىت بم ۇش ر ك بۇ  بجشدۇراى باىلغشن ھىجىن ت

 ا چىنيكقشنلىقىمۇرنبتولىم بخ كشملەن.

 بعد ُمِضيِّ شهر ِمْن َبْدِء الدراسة، وقد مَل تَأخَّْرت ياجماهد؟ جئت :املدرس

 .فاتتك دروس

اىبم جشھىۇ!بنىمەباۈچۈنبكىچىاىپباشلۇرڭ؟بسەنبە  ررسبۇشكلىنىپببباوا تق چى:

باۆتۈ ب بە  ررسلە ر بن  رغ ن بسەنۇرن بكەلۇرڭ، بكىيىن باشيباۆتاەنۇرن ۇىن

 كەتىت.

 الدراسة ولكْن مل أستِطع. أرجو أن عند بدء حاولُت كثريًا أن آتي :جماهـد

 .ُتساِعْدني على َفْهم الدروس السابقة
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مەنبە  ررسبۇشكالنغشنۇيبكىلىشاەبكۆ با  ر نۇ م،بۇىنيقباشەرنبۇوالملىۇرمب.بب:م جشھىۇ

بدش رە مب بچۈكىنىۋرلىشقش بە  ررسلە ر ى باۆتاەن باىلگىنى بسىنىڭ مەن

 اىلىشىڭىنباۈمۈتباىلىمەن.

 .َسُأَساِعدك إن شاء اهلل :املدرس

بيەللبخشلىسشبمەنبسشڭشبدش رە مباىلىمەن.ببباوا تق چى:

 

 ( ُزَهريْم يدخُل)

 )ىۈھەدنبكىنرۇ (

 .أريد أن أشكوك إىل املدير . يازهري، إنك غرُي ُمَواِظٍب

ب بسىىن بمەن بكىتىسەن. بدواش  بەياىم بسەن بى ھەدن! باىلمشاچىباى بكىاشدەت م ەرنغش

بۇولىۋيتىمەن.

 .ولن َأَتَأخَّر يف املستقبل إن شاء اهلله َساحمِْين يا أستاذ. لن أغيب :زهـري

اىبا ستشىبمىىنباەپ باىلغىن.بمەنباەمۇىبھە رگىزبدواش بكەمتەميەنبھەمۇ ببىۈھەدن:

بيەللبخشلىسشبۇ نۇرنبكىيىنبھە رگىزبكىچىامەميەن.

 .اآلية ياعليّ  ِلُنَراِجعَْ  الدرس. اقرأ :املدرس

 ۇىزبە  ررساەباشدتىمىز.باىباەىلباشدەتىنباواوغىن.بباوا تق چى:

 جِتاَرةٍ  لىع َأُدلَُّكم َهْل آمنوا الذين أيها يا( }والبسملة االستعاذة بعد)  :عـلي

 َسِبيِل يف وجتَُاِهُدوَن وَرُسـوِلـِە باهلل ُتْؤِمُنـونَ  5 َأليم َعذابٍ  من ُتْنِجيُكم

 َلُكْم َيْغِفْر 5 َلُموَنَتْع ُكْنُتْم إْن َلُكْم َخريْم ذِلُكْم وأْنُفِسُكْم ِبَأْمَواِلُكْم اهلل

 يف َطيَِّبًة اِكَنَوَمَس األهنار حتَِْتَها ِمْن جَتِري َجنَّاٍت َوُيْدِخْلُكْم ُذُنوَبُكم

 .[12-10 / الصف{]الَعِظيُم الَفْوُز َذِلكَ  َعْدٍن َجنَّاِت
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ئى  })پاناهلىق تىلىگەن ۋە بىسمىلال بىلەن باشلىغاندىن كىيىن(  ئەىل:

مۆمىنلەر! سىلەرگە سىلەرنى قاتتىق ئازابتىن 

[. 01قۇتۇلدۇرىدىغان بىر تىجارەتنى كۆرسىتىپ قويايمۇ؟ ]

قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە )چىن( ئىمان ئېيتقايسىلەر، هللا ا

ھاد نىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلەن، جېنىڭالر بىلەن جىهللا ا

قىلغايسىلەر، ئەگەر بىلسەڭالر، سىلەر ئۈچۈن بۇ ياخشىدۇر 

سىلەرنىڭ گۇناھلىرىڭالرنى هللا [. )شۇنداق قىلساڭالر( ا00]

مەغپىرەت قىلىدۇ، سىلەرنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ 

تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ، دائىمىي تۇرالغۇ بولغان 

دۇ(، بۇ چوڭ جەننەتلەردىكى گۈزەل سارايالردا )تۇرغۇزى

 {[.03مۇۋەپپەقىيەتتۇر ]

 الَت َدلََّنا اهلله َتعاىل َعليها؟ يا أبابكر، ما التَِّجارةُ  :املدرس

 اىباەۇ بۇەكنىبيەللبۇىزگەبكۆ رسەتاەنبتىجش ر تباشدسى؟بباوا تق چى:

 .والنَّْفسِ  واجلهاُد يف سبيِل اهلله بامَلال هي اإلمياُن باهلله ورسولِە، :أبو بكر

ەمۇ ببيەللبھبا بتىجش ر تبۇولسشبيەللبۋ با نىڭبپەدغەمبىنرگەباىمشنباىيتىمب :ۇەكنىاەۇ ب

بمىلىبۋ بجىىنبۇىلەنبجىھشەباىلىشتىنباىبش ر ت.دولىۇيب

 .املسلمنَي َعَلى اجلهاد ياُزهري ُاذُكر آيًة أْخرى، حتَُثُّ :املدرس

اىبى ھەدنبم س ملشنال ر ىببجىھشەاشباىزىرقت  ررۇرغشنبدەنەبۇىنباشدەتىنبب اوا تق چى:

 سۆىلىگىن.ب

 َصفها َسِبيِلِە يف ُلونُيَقاِت الذيَن حيُِبُّ اهلل إن: }َنْفِسَها السورة يف تعاىل قال :زهـري

 {.َمْرُصوص ُبْنَيانم  َكَأهنَُّم
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ببى ھەدن: بە دۇ : بم نۇيق بسەپتە بسۈ ر  ئۆزىنىڭ هللا شۈبھىسىزكى، ا }يەلل

يولىدا مۇستەھكەم بىنادەك سەپ بولۇپ جىھاد قىلغانالرنى 

)يەنى ئۇرۇش مەيدانىدا دۈشمەنلەرگە ئۇچراشقان چاغدا 

مەۋقەسىدە ساباتلىق تۇرۇپ غازات قىلغانالرنى( دوست 

ب{[.4تۇتىدۇ ]

 من الذين حيُِبُُّهم اهلل ياعلّي؟ :املدرس

 اىباەىلبيەللبدشخشىبكۆ ررۇرغشنبكىشىلە ربكىملە ر؟ببباوا تق چى:

 .امُلَقاِتلني يف سبيلە حيُُِب اهلله اجملَُاِهِدين :علـي

 يەللباۆىرنىڭبدولىۇيبا  ر شباىلىۇرغشنبم جشھىۇال ر ىبدشخشىبكۆ ررۇ .باەىل:

 كيف ُيَقاِتُل هـؤالء؟ :املدرس

 ۇ ال رباشنۇيقبا  ر شباىلىۇ ؟بباوا تق چى:

 .ُمالَقاِة العدوّ  وَيْثُبُتون يف أَماِكنِهم عندَ  يَقاِتلون يف ُصُفوٍف ، :علـي

بسە باەىل: بەۈمشەنگەب-ا ال ر ب با ال ر بھەمۇ  باىلىۇ ، با  ر ش بۇول   سە 

 ا چىنيكقشنۇيباۆىباو ر نلىنرۇيبم ستەھاەمبت  ررۇ .

 ماذا ُتِفيُد )كأنَّ( يازهـري؟ :املدرس

 ؟نىمىىن بۈلدۈرىدۇ )كأنَّ(ئى زۇهەير  ئوقۇتقۇچى:

مدرٌس ،  كًأنَّ املسجَد مدرسةم ، كأن الكتابَ  :ُتِفيُد الَتْشِبيَە، حنو : زهـري

 .أعرُفك وكذلك تفيد الظنَّ حنو: كأنين

بمەسجىۇبب)كأنَّ(بى ھەدن: بخ ەەى بمەسىلەن: با ات  ررۇ ، باوخشىتىشىن ۇولسش

با ب بك نىڭۇ ك باوخششش.. باوا تق چىغش بكىتشب باوخششش، مەكتەپاە

 گ مشنىنبا ات  ررۇ ،بمەسىلەن:بمەنبسىىنبتونىيۇرغشنۇ كباىلىمەن.

 َتْنَعُس ياعبد اهلل؟ أحسنت يازهري. َماَلك :املدرس
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ببباوا تق چى: باىلۇرڭ. بدشخشى بى ھەدن بۇولۇىباى بنىمە بسشڭش باشۇۇ لالھ اى

 مۈگىۇ ۋيتىسەن.

 البارحة جارًا يل وجلست عنده ُأشاِهُد ال ُتؤاِخْذني يا أستاذ، زرت :عبد اهلل

 .ُمْنَتصِف الليل َشاَشِة التِّْلَفاِز إىل  امُلَباراة على

بخوكنشمىنبىريش ر تب اشۇۇ لالھ: بكەچتە باشخششم بمەن بمىىنباەدىپلىمىگىن، اىبا ستشى

بكۆ رۈ با نىڭب بم سشۇىقىىن بۇىنرلگەن باىانينىۇي بتىلىۋ ى  ر بھەمۇ  اىلىم

 دىنىۇيبدىنرمبكىچىگىچەباولت  ر  باشلۇرم.

 .وقَتە يف ُمَشاَهَدِة التلفاز ما ينبغي لطالب أن ُيَضيِّعَ  :املدرس

باىلىۋرتىمبالدىقببباوا تق چى: بىيدش بكۆ رۈ  بتىلىۋ ى  ر بۋياتىىن باۈچۈن اواوغ چى

 اەمەس.

 .ُأستاذي َأْرُجو امُلَساحمََة يا :اهللعبد 

 اىبا ستشىباەپ باىلىشىڭىنباۈمۈتباىلىمەن.

 (املراِقَب املدرسُ  ُيَناِدي)

ب)باوا تق چىبكۈى تچىىنبچشاىنرۇ (

 أستاذ؟ يا أَناَدْيَتين( وامُلَصاَفَحِة التحّية بعد) :املراقب

ىبمىىنبكىيىنب(باىبا ستشسشالمبۇە رگەنبۋ باولباىلىشىپبكۆ رۈكاەنۇرنب كۈى تچى:)

 چشاىنەرڭىزم ؟

 السَفر؟ نعم. مىت يعود املدير من :املدرس

 ك نۇيق.بم ەرنبسەپە رەرنباشچشنباشدتىۇ ؟بباوا تق چى:

 .قد يعود اليوم إن شاء اهلل :املراقب

 يەللبخشلىسشبۇۈگۈنباشدتىشىبموماىن.ببكۈى تچى:
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 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:

 

 بابى توغرىسىدا « فَاَعلَ »مەزمۇن:  -1
ھ ند ن ( ىېئ    ھ س نن بنەب  بر د م ننننننننننننننن م زد   ۈچ ئەمى  نك مەز ند )

 بەب  روغھ   دا رور    ۆ  ۆر م ز. « »بو غە  
د ھ؛ ) ە ف( ز يەد دۇم. مە نننننن« » ننننن د ن كېي ن ب ھ «»بر بەب ە ىېئ  س ن 

  ۆ ۇ م د  رۈم  س دۇ. مە   ە : « »   « »
 ) ۆز كۆز؛ ب  ە  كۆممەك(/
 ) رمۇش ە  مەقى جەڭ ە  مەق( /
 )چەە ھمەقى ن دا ە  مەق(/

 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  ى«ل»باشالش مەزمۇن:  -2
« » دېگە   نەيەت  رچھايدۇ.  رن ڭد    رې   ننننننننننننننن  ە 

ن ن رە  ھ س ن  ە د غە ك ھ دۇ. شننننننننرڭەى بر «») م( بەشنننننننن ش  م  بو رنى  ر 
 د ىمر  ەر   دۇ. مە   ە : « » م 

 ئ رم(شۈبق   ز ب ھ    -شەك)   ەمن ن    ئ ڭ م 
 

 )ئەە  ەرە   ۆي ەمن ن  ەڭ  ەج ز؛  ۆمۈچۈكس ن  ۆي دۇم(
 دېگەنگە  ورشەش. 

ن ن «» —« »ن ن    نننم  ننن  رە  ھ د ن كېي ن كە  نننەى بر «» ەگەم 
    م   غە ك ھ دۇ. مە   ە : 

    
 (مرەەمم مك ى  ە   ە ۋ ر ە  ۆك  مە   ە اب ە  ېھ ش  ە )

 )ئەە  ەرەنمر مېس ن  ەم م ا ب ھ دو  رم بەم(   
 دېگەنگە  ورشەش. 
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 توغرىسىدا  نىڭ ئىشلىتىلىشى«َقدْ »مەزمۇن:  -3
كە «»دېگە  جۈم ە  رچھايدۇ. برن ڭد    « »رې   نننننننننننننن  ە 

  ە  ت مرنداق ەە  د  ەم بەم: 
 ۆر ە  زامننننە  ىېئ   س ننننن  ننننە نننند غننننە ك ھ نننننننننننننننەى جۈم ە مەزمرن س  « » ەگەم 

 كۈچەي  ش   ز پ   س   ۆرەيدۇ. مە   ە : 
 )چوەرم  ەيھوى    يې  ۆ كە د؛(     

 )چوەرم كررربخەن س ن   ش     ېۇ  د؛( 
 دېگەنگە  ورشەش. 

  ەگەم  ر كە گۈ   زامە  ىېئ   س ن  ە د غە ك ھ ە: 
 ( گرمە  يەك   ېق  مە   ق مەن   س   رە رم دۇ. مە   ە : 1

 مرم  ن()مرد ھ  ەرە ەەي  ۆ كې  ش  
 ) ېق  مە  بۈگۈ  يەمغرم يەغ دۇ(

 دېگەنگە  ورشەش. 
 (  ەز  ق مەن   س   رە رم دۇ. مە   ە : 1

 
 )بەز د  ئومۇ   وەرغرچ  مر  ىپەە يەر ە  ېھ ش دۇ(

 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  «َذو وْ »مەزمۇن:  -4
ن نن كۆى ۈك  بو رنى  نننننننننننننننەغ م  ەم  نك كۆى ۈك )«» —« »

 (ن ن   ئھاب س  ەوبر  ە   دۇ. مە   ە : 

 ررغ ەن م  ېس ن يەمد م ە   ش ڭغە  ەڭ  ي ق(-) رمۇق
 ك ش  ەم ب  ە   و  رمغ ن()    م  ك 

 )مەنە بر  وەرغرچ  من ن  ە      د    ەم  و  رم د غە   ومۇ (

 توغرىسىدا  «أ ْول وْ »مەزمۇن:  -5
ب نن ە   ننورشننننننننننننننننننننننەش بننو ننرنى بننننننننەش « »مەنە      ننئننھاب جەئەرنن ە « »

ب  ە  « »چۈشننننننننننۈم كې  ش      گ   ك كې  ش ئە    د  ب  ە ى « »كې  شنننننننننن ە 
   ئھاب ەوبر  ە   دۇ. مە   ە : 
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  ەيەت( -33)نەمل 
 («ب ز كۈچ ۈكى جەڭگ ۋامم زى   ش  ېس ن   خ  يەم ڭد دۇم») ر م  ېي   : 

 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  «ٰلكِّنَّ »مەزمۇن:  -6
رننننۈم نننننننند ننن نننن  ەننننوشنننننننننننننننننرمننننۇە « »ن ننننننننن «»ب نننز   نننن نننگ ننننھ ننن نننن  د م ننننننننننننننننن ەمد  

   ەن    س  رونرن  ۆر ەن ننندۇق.  ەمننند؛ بر د م ننننننننننننننن ە  رن ڭغنننە  نننە  نننت يەنە ب ھ 
 ەە  د س   ۆگ س ۆ  ۆر م ز. 

ەم ن  ەم    ب  نن ەگەم  ر يەڭگ ننل ئننە ەر ە )رەشننننننننننننننند نند ننننننننننننننن ز(  وەر  نننننننننننننننەى  رن نن
بو رن كې  دۇ. شننننننننننرنداە ى بر  اە   ە  ر    نننننننننن م  ق    ىېئ    ق جۈم  گە ك ھ دۇ. 

 مە   ە : 

 ) وەرر رچ  كە د؛ى  ې  ن  وەرغرچ  م كە م د؛(
 كەر  ى  ې  ن  ەئمەد كە د؛( ) ە   يوەەن

 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  «تِّْلكَ »ۋە « ٰذلِّكَ »مەزمۇن:  -7
دا  س  مررەرەب ە م ئەيە ە  غە  ئە «»د  ر  ەبس ن «»ب  ە  « »

رۈم ەش دۇمۇ ننننننننننننننن رم. يەن ى مررننەرەب ب ھ  ننك بو  ننننننننننننننننەى  رمر ب ھ  ننك         ننك 
 بو  ەى  رمر        ك  كۆى ۈك بو  ەى  رمر كۆى ۈك كې  دۇ. مە   ە : 

 (ەېھ سداش م!  ە ۇ د ى ەم ەم ك مس ن   )        
  ەم سە!  ە   ە ۇ ژۇمنە س   وەرد ڭمر(   )       

 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  «يَ ْغفِّر  »مەزمۇن:  -8
دېگە  « »دېگە    بەم   رچھايدۇ. برن ڭد     رې   ننننننننننننن  ە 

ىېئ نننننل رە ەىس نننننن جنننننە اب ننننندا كە گەن      ۈچۈ   نننننەر ھ؛ جەزم  نننننك  وەر غنننننە . 
گە  بريھۇق دې« »دېگە  ىېئ نننل  چۈن  ى  نننە ننند س    نننەيەر     
 ىېئ  س ن مەن   د  كە گە . 
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 مت  ارين

  

  

 :اآلتي ة أجب عن األسئلة  -1

 مل سافر أمحد إىل مكة؟ (1)  

 من اِلند؟ من أين جماهد؟ مىت هاجر أبوه (2)  

 ملاذا كان عبد الّل نعسان؟ (3)  

 الّل تعاىل ِفِّ سورة الصف؟ ما التجارة اليت دلنا عليها (4)  

 :الثالثّي املزيد باب )فَاَعَل( زِّْيَدْت فِّيه أَلٌِّف بعَد الفاء حنو من أبواب الفعل  -2

 .َسافَ َر. َساَمَح. آَخ ذَ   

 .الواردة فيه من باب )فَاَعَل( استخرج من الدرس األفعال  

 :هات املضارع واألمر واملصدر من األفعال اآلتية تأمل املثالني، مث  -3

 املص در األم ر املضارع املاضي  
  

 م َشاَهدةٌ  َشاهِّدْ  ي َشاهِّد   َشاَهدَ   
  

 م َقابَ لَ ةٌ  قَابِّ لْ  ي  َقابِّ ل   قَابَ لَ   
  

 ........................... ........................... ........................... َس اَمحَ   
  

 ........................... ........................... ........................... َساَع دَ   
  

 ........................... ........................... ........................... رَاَس لَ   
  

 ........................... ........................... ........................... رَاَج عَ   
  

 ........................... ........................... ........................... َح اَولَ   
  

 ........................... ........................... ........................... آَخ ذَ   
  

 (م اَلقَ َيةٌ :أصله) م القَ اة ........................... ........................... القَ ى  
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 ........................... ........................... ........................... ........................... بَ اَرى  

 . قَِّتالٌ  / لباب )فَاَعَل( مصدران: م َفاَعلة وفَِّعاٌل . حنو: قَاَتَل: م َقاتَلةٌ   -4

 :األفعال اآلتي ة هات املصدر على وزن فَِّعالٍّ من  

   ............................  نَافَ قَ  ............................ َجاَه دَ   

 (نَِّدايٌ : أصله)  نِّ َداءٌ  نَاَدى ............................ َعالَ جَ   

 :الفاعلني من األفعال اآلتي ة هات أمساء  -5

ل   رَاَسلَ     ......................... ي  َراسِّ
 ......................... ي َشاهِّد   َشاَهدَ  

 ......................... ي َساعِّد   َساَعدَ   
 ......................... ُي َاهِّد   َجاَهدَ  

 ......................... ي َساِّفر   َسافَ رَ   
 ......................... ي  َراِّقب   رَاَقبَ   

 . واسم املفعول من: َخاَطبَ  هات اسم الفاعل  -2

 املفعولاسم  اسم الفاعل املضارع املاضي  

َاطِّب   َخاَطبَ     ......................... ......................... خي 

الفاعل  اآلتية لباب )فَاَعَل(، وعنيِّّ فيها املاضي واملضارع واألمر واملصدر واسم تأمل األمثلة  -7
 :واسم املفعول

 وعشرين نَ نْيِّ اث ْ  َعامَ  املنورة املدينة إىل املكرمة مكة من  وسلم عليه هللا صلى النيبّ  َهاَجرَ ( 1)  
 (.م 222) للميالد وستِّّمِّاَئةٍّ 

 .للعِّاَلج سافر أيب إىل الرياض (2)  

 .فَ َلْم أجده يف مكتبه ذهبت مل َقابَ َلة امل دير (3)  

 .بَ َرامجِّ التِّّْلفازِّ  ما عندي وقت ملشاهدة (4)  

 .نادِّ امل راقِّب ياعلي (5)  

ل  َصحيفةٍّ أنا  (6)    . م َراسِّ

ْذنَا ال رَب ََّنا: }التنزيل يف( 7)   يَنا إنْ  ت  َؤاخِّ  [.282/ البقرة{]َأْخطَأنا أو َنسِّ
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بيين وَبني َخطاياَي ك ما بَاَعْدَت بني املشرق واملغرب.  اللَّهم بَاعِّدْ " :االْستِّْفتاح من َأْدعَِّيةِّ  (8)  
ل َخطَايَاياخَلطَايا ك ما ي  نَ قَّى  اللهم نَ قِّّينِّ من باملاء  الثوب  األبيض من الدََّنس. اللهم اْغسِّ
 ."والث َّْلج والبَ َرد

قال: قلت ألنس: َأَكانت املصاَفحة  يف أصحاب النيب صلى هللا عليه  عن قَتادة (9)  
 .(رواه البخاري) ."نعم" :قال  وسلم

َلةٍّ م َبارَكةٍّ إنَّا إنَّا أَْنزلناه} :قال تعاىل (10)    .[3الدخان/]{ك نَّا م ْنذِّرِّين  يف لَي ْ

يَنئِّذٍّ  ىوت َسمَّ  املكسورة( إنّ ) َخَبِّ  على دخلت االبتداء الم   هذه{. رحيم َلَغف ورٌ  هللا إن}  -8  الالمَ ) حِّ
 :املزحلقة لالّم أمثلةً  وهاءَ (. امل َزْحَلقةَ 

دٌ  إِلك مْ  إنَّ ( }1)    [.4/ الصافات{ ]َلَواحِّ

 [.41/ العنكبوت{ ]الَعْنَكب وتِّ  لَبَ ْيت   الب  ي وتِّ  َأْوَهن وإنَّ ( }2)  

 [.19/لقمان{ ]احلَمِّري َلَصْوت   األْصواتِّ  أْنَكرَ  إنَّ ( }3)  

 [.77/الواقعة{ ]كرمي َلق رانٌ  إِّنَّه( }4)  

عَ  بَ ْيتٍّ  أَولَ  إنَّ ( }5)    [.92/عمران آل{ ]بَِّبكَّةَ  لَلَّذي لِّلنَّاسِّ  و ضِّ

َوَصلْت  د ر وٌس (. إذا دخلت )قد( على الفعل املاضي َأفَاَدت التَّأكيد، حنو: َقد َقْد فَاتَ ْتكَ ) -9
 .الطائرة. قد ف تَح باب  املكتبة

 :أفادت وإذا دخلت على الفعل املضارع  

 أي. غداً  املدير يتيأ قد. )اليوم املََطر   يَ ْنزِّل   قد. غداً  املدير يَ ع ود   قد: حنو: وْاالْحتَمالَ  الشَّكَّ ( أ)  
 (.غداً  يأيت أن مي ْكِّن  

 (.النالكس الطالب ينجح أحياناَ  أي. )الكسالن   الطالب   يَ ْنَجح   قد: حنو: الت َّْقلِّيل( ب)  

 اآلية... { يَ ق ْول ونَ  الذي لََيْحز ن كَ  أَنَّه   نَ ْعَلم َقدْ : }تعاىل هللا قولِّ : حنو: التحقيق( ج )  
 [.133/األنعام]

 :حنو الساملَ، امل ذّكرِّ  اجلَْمعِّ  إِّعرابَ  ي  ْعَرب  (. ذ و) مجع( َذو و(. )القرب َذو و)  -12
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 ( .بالواو مرفوع) .مبَساَعَدتِّكَ  َذو و الق ْرَب َأَحقُّ   

 ( .بالياء منصوب) .َجالِّْس َذوِّى العِّْل مِّ   

 ( .بالياء جمرور) .الَعائِّالتِّ  هذه مساكن  الطُّالَّبِّ َذوِّى  

 ، َشدِّيدٍّ  ْأسٍّ بَ  وأ ول وا قوةٍّ  أ ول وا حَنْن   قَال وا: }النمل سورة يف. وإعراباً  معن( أ ول و) ذوو ومثل  
 { .إِّلَْيكِّ  واألْمر  

َتهٌِّد لكنَّ  -11  .َصدِّيَقه  كسالن   عرفَت أن )َلكِّنَّ( من َأَخوات )إِّنَّ(. تقول حامٌد جم 

َل َعَمل ها َعَمَل  إذا خ فَِّفْت )َلكِّنَّ(    :والفِّعليةِّ، حنو دخوِلا على اجلملتني االمسيةِّ  )إِّنَّ( معأ مهِّ

 .الطَّالب  َما َجاءوا َجاَء امل درِّس، َلكِّنِّ  (1)  

 [.38/مرمي{ ]م بِّني َضاللٍّ  يف اليومَ  الظاملونَ  َلكِّنِّ : }التنزيل ويف  

 .أمحد   غاَب عليي لكِّْن َحَضرَ  (2)  

 { .يْشع ر ونَ  ال ولكنْ } التنزيل ويف  

،( وتلك ذلك) يف اخلطاب كاف يف ُيوز{. لكم خريٌ  ذلك مْ } -12  أن صّرفِّ الت ومعن التََّصر ف 
، ي راَعى  :حنو امل َخاَطب 

 آمنة؟ أقرأتِّ تِّْلكِّ اجملّلة يَا لَِّمْن ذلكم الدفرت  يا إخوان؟  

يف اآلية السابقة مبعن  )ت  ْؤمِّنوَن...()يَ ْغفِّ ْر لك م...( هن ا )يغف ر( جمزوٌم بالطَّلب، ذلك ألّن   -13
 .)آمِّن وا(

 .)عَياَدٌة ( مصدر )َعاَد يعود ( مبعن )زار املريَض(، وهو على وزن )فَِّعالة(  -14

 .على وزن )فِّعالة( هات املصدر من األفعال اآلتية -11

 .....................  َكَتبَ  ..................... عاد .....................  َدَرسَ   

 .....................  َوَلدَ  ..................... قَ َرأَ  ..................... زَارَ   

 ..................... َرَوى  
        



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

230 

ّى" مصدر" -12 َمَضى، مَيْضِّى"، وهو عَلى وزن "ف  ع ول ". أصل ه "م ض وٌي ". هات مصدر " م ضِّ
 .على هذا الوزنيَ ْهوِّى"  "َهَوى،

َع االسم الذي ح ر وف ه  مخسٌة أو أكثر  على صيغة " بَ ْرنَاَمجٌ "  -17 م ْنتَ َهى  مجعه "بَ َرامِّج  ". إذا مج 
 :اجل م وعِّ ح ذَِّف ما زَاَد عَلى األربعة، حنو

 َعَنادِّل      َعْنَدلِّيبٌ  َعَناكِّب      َعْنَكب وتٌ     َسَفارِّج      َسَفْرَجلٌ   

 .َمَشافٍّ     م ْسَتْشَفى  
    

مطِّيَّة، َمزيَّة، َسريَّة،  َخطِّيَئٌة" على "َخطَايَا". امجعِّ األمساَء اآلتية هذا اجلمع: َهديَّة،" ُت َْمع    -18
 .َشظِّية، بَريَّة، زَاوِّيَة

 .اْشت قَّ منه اسم  التفضيل "َأْوَهن "، واذكر منه املضارع واملصدر هات الفعل الذي  -19

 .الفعل ، أو م ْشتَ قَّات ه اذكْر أربع آيات ورد فيها هذا  

 .أْنَذَر، َضيََّع، َحثَّ  هات املضارع من  -22
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 الدرس العشرون (20)

  

 كنت؟ َتَأخَّْرَت يا ُأسامة. أين :املدرس

 اشلۇرڭ.باەدە رە بۇولۇ ڭ؟باىباوسشمەبكىچىاىپب:باوا تق چى

ألَتوضَّأ، فقد َحاَن َوْقُت  إَّنَّا ذهبت إىل امُلتَوضَّأِ . ُتؤاِخْذِني يا أستاذال  :أسامـة

 .الصَّالة

بتەھش ر تبب:اوسشمە بتەھش ر تباىلىمباۈچۈن بمەن بمىىنباەدىپلىمىگىن. اىبا ستشى

 اشلىۇرغشنباو ر نغشبۇش رەرم،بچۈناىبنشمشىبۋياىتبكىنرپباشلۇى.ب

 .ياموسى َكأنَِّك تريد أن تقول شيئًا :املدرس

 اىبم سشبۇىنبنە رسەبە دۇرغشنۇ كباىلىسەن.ببب:اوا تق چى

 .من والدي. إنە يسلِّم عليك نعم. َتَلقَّْيُت اليوم رسالة :موسـى

ك نۇيق.بمەنبۇۈگۈنبەيەيمۇرنبۇىنبپش رچەبخەتبتشپش  ررۋيلۇرمب.با بسشڭشبب:م سش

 سشالمباىيتىت.

 .حَتَياتي خريًا. إذا كتبت إليە َفَبلِّْغُەاهلله  عليك وعليە الّسالم. جزاه :املدرس

 .السبورة(. اقرأه يا أسامة نقرأ اآلن حديثًا. )يكتب على

سشڭشۋ بەيەيڭغشبسشالمبۇولس ن.بيەللبا نىڭغشبدشخشىبم كشپشتبۇە رس ن.بب:اوا تق چى

اەگە ربەيەيڭغشبخەتبدشىسشڭبا نىڭغشبمىنىڭبسشالمىمىنبدەتاۈىۈ باودغىن.بۇىزبھشىرنب

بھەەرسباوا ميىز.ب)ھەەرسبەوساىغشبدىزرلىۇ (بباىبا سشمەبا  ىباواوغىن.

:   سلمو عليە اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عنە اهلل رضي ُعْثماَن عن :أسامـة

 (.البخاري رواه". ) وَعلََّمُە القرآَن تعلَّم َمْن َخريُُْكم"
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ب) رضيب:اوسشمە بەرگەن:ببيەللباومسشن بم نۇيق با  باىلىنىشىچە بنەالى بەرن عنە(

ببعليەبيەللبپەدغەمبە ر)صلى بەرۇى: بم نۇيق بوسلم( سىلە رنىڭب»

باۈگەتاەنب بۋ  باۈگەنگەن با  راشنىن بكىشى بدشخشى باەڭ اىچىڭال رەرن

 «بكىشىۇ  ر

 من عثماُن رضي اهلل عنە ياعلي؟ :املدرس

 عنە(بكىم؟بيەللباىباەىلباومسشنب) رضيبب:اوا تق چى

 .َوَأَحُد اخُلَلَفاء الراشدين هو َصَحابيٌّ َجليلم ، :علـي

 ا ل غبسشھشۇەبھەمۇ بتوغىنيبدولۇيبمشڭغشنبخەلىپىلە رنىڭبۇىنى.ا بباەىل:

 النُّوَرْين( يا أستاذ؟ ملاذا ُيَقال َلُە )ذو :أسامـة

عنە(بنىمەباۈچۈنباىااىبن  رباىگىسىببيەللباىبا ستشىباومسشنب) رضيب:اوسشمە

 ەريىلىۇ ؟بيلنُّو َرْدن( )ذو

رَقيَُّة وأمُّ  :النيّب صلى اهلل عليە وسلم، مهاَبَناِت  ألنە َتزوََّج ِبْنَتنْي من :املدرس

عنها، وبعد َوفاِِتا  عنهما. َتزوََّج أوال رقيََّة رضي اهلل ُكْلُثوٍم رضي اهلل

 .تزوج األخرى

ىڭبوسلم(بنبعليەبيەللبعنە(بپەدغەمبە ر)صلىبيەللبچۈناىباومسشنب) رضيبب:اوا تق چى

باىااىسى با  باۆدلەنگەن. باىزغش باىااى بۋباىزلىنرۇرن با مم ب ر اىيە  

(بعنھش  رضيبيەلل(بە  ر.با بە سلەپتەب ر اىيەب)عنھمش  رضيبيەللگ لس مب)

 بگ لس مبدە ىبا ممب-غشباۆدلەنگەن،با بۋيپشتبۇولغشنۇرنبكىيىنبدەنەبۇىنى

 (بغشباۆدلەنگەن.عنھش  رضيبيەلل)

 اهلل عنها؟ َمىَت ُتُوفِّيْت رقية رضي :موسـى

 اشچشنبۋيپشتبۇولغشن`؟(بعنھش  رضيبيەلل ر اىيەب)ب:م سش
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عثماُن رضي اهلل  . ختََلََّفالصالة والسالم ِبَبْدٍر ُتُوفِّيت والرسول عليە :املدرس

،   ِبَسَببِ َمَرِضَها بأْمرِ رسول اهلل صلى اهلل عليە وسلم عنە عن امَلْعَرَكةِ 

وملَّا رجع رسول اهلل صلى اهلل عليە . وأقاَم باملدينة املنورة ميَُرُِّضها

 .رضي اهلل عنهما من بدر َزوََّجُە أخَتها ُأمَّ ُكْلُثوٍم  وسلم

ب) ئوقۇتقۇچى: بيەلل ر اىيە بپەدغەمبە ر)صلىعنھش  رضي بۇەەرنببعليەبيەللب( وسلم(

ب) رضي باومسشن بۇولۇى. بۋيپشت بۋياتىۇي با نىبيەللبا  ر كىۇراى ڭبعنە(

بپەدغەمبە ر)صلى  دن اىبوسلم(نىڭبۇبعليەبيەللبكىسەللىاىبسەۋ ۇىۇرن

ب) ب ر اىيە بم نەۋۋ  رە  بمەەرنە با  بچىقمىۇى، با  ر كقش بيەللۇىلەن   رضي

وسلم(ببعليەبەلليب.بپەدغەمبە ر)صلى(نىڭبكىسىلىىنبۇىقىپباىلىپباشلۇىعنھش

 رضيب ر اىيەب)بعنە( ىبيەللبۇەەرنبا  ر كىۇرنباشدتقشنۇرنبكىيىنباومسشنب) رضي

دلە ب(بغشباۆعنھش  رضيبيەلل(نىڭبھەمشىنرسىببا مم بگ لس مب)عنھش يەلل

 اودۇى.

 (اجلـرس يِرنه)

 )اوڭغىنيقبچىلىنىۇ (

أتريد شيئًا من هناك يا  .امُلَتفوِِّقني إىل مكة إن شاء اهلل غدًا نذهب حنُن :أسامـة

 أستاذي؟

اەتەبۇىزبنەتىجەباشىينغ چىال ربيەللبخشلىسشبمەكاىگەبۇش ررمىز.باىبا ستشىبسەنبب:اوسشمە

 اىالمسەن؟ا بدە رەرنبۇىنبنە رسەباىنيە ب

 .أرجو أن ال َتْنَسْوني يف َدَعواتكم. َتَقبََّل اهلل ُعْمَرُتكم :املدرس

 يەللبسىلە رنىڭباۆمۈ ربھەجىڭال ر ىباوۇ لباىلس ن.بب:اوا تق چى

 .إن شاء اهلل :أسامـة

 اهلل خالىسا. :ئوسامە
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 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:

 توغرىسىدا  بابى« تَ َفعَّلَ »مەزمۇن:  -1
ھ ند ن ( ىېئ    ھ س نن بنەب  بر د م ننننننننننننننن م زد   ۈچ ئەمى  نك مەز ند )

 بەب  روغھ   دا رور    ۆ  ۆر م ز. « »بو غە  
« »گە     ب ھ ئە نننن نننن  ەن« » نننن س ن  ە د دا ب ھ «»بر بەب ە ىېئ  س ن 
  ە : ۆ ۇ م د  رۈم  س دۇ. مە  « »ز يەد دۇم. مە د ھ؛ 

 ) ۆگەنمەكى رە     ە مەق(/
 )كېۇ  مەكى كېي ن ەە مەق(/

 دېگەنگە  ورشەش. 
 ۆ ۇ م نننند   «»بر بننننەبس نننن ننننەە   ىېئ    ھ ننند سمر مە ننننننننننننننننند م  ە ننننننننننننننن  ننند  

چ   ننننننندۇ.  ې  نى  نننننننەر ھد    كې نننننننننننننننە  ئەمىس نننننننن رنننننننەشننننننننننننننن  س شننننننننننننننن     ئەم  ەت 
يۆر    شنننن   ننننە  ب  ك    نننن ېمە د    مە نننند م بر  ۆ ۇەمگە  ريغر  كە مەيدۇ. 

                                           مە   ە : 
ئۆتكەن 

 زامان
كەلگۈسى 

 مەنىسى ئەسلىسى مەسدەر زامان
چۈش ۈك رەمەق 

 يېمەك
كەچ  ك رەمەق 

 يېمەك
  دېگەنگە  ورشەش. 

بابىنىڭ كەلگۈسى زامان شەكلىدىن بىر « تَ َفعَّلَ »مەزمۇن:  -2
 توغرىسىدا  نىڭ تاشلىنىشى«ت»

ۈچۈ  ر  غە يەڭگ ل بو رشننننننننننن   بەبس ن كە گۈ ننننننننننن  زامە  شنننننننننننەك  د  « »
 ن ن ب ھ؛ رەش  س ش  دۇمۇ . مە   ە : «»      

 «. » : ن ن  ە    : برن ڭد    
 «. »ن ن  ە     : : برن ڭد    

 دېگەنگە  ورشەش. 
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 غە رە   بو غە  بەب« »برن ڭغە  ە ە ە  شرنداق دېي ش  مر بو  دۇك ى 
ۆ ب ھگە كې  ننن« »ئەمەنننەننننداق ىېئ  س نننن كە گۈ ننننننننننننننن  زامنننە  شنننننننننننننننەك  ننند        

 ەە  ەى  رن ن ب ھ؛ رەش  س دۇ. 

 توغرىسىدا « َلمَّا»مەزمۇن:  -3
دېگە  « »رې     ە 

« )»بو  ننننننننننە  اە ت مەن  نننننننننن د  كە گە  « »جۈم ە  رچھايدۇ.  رن ڭد    
 .(د ن   بنەم ت.  ر  اە ننت م   شننننننننننننننن  بو رنى  ۆر ە  زامننە  ىېئ   غننە رننە 

  رن ن جە اب مر  ۆر ە  زامە  ىېئ    بو  دۇ. مە   ە : 

 )مە   ەزانس   ەڭ  غە   اە  مدا رەئەم ت  ې  ۆ مە ج دكە مەڭد  (

    )ب زمەك    گە يې  ۆ كە گە   اە   ە  ر رغ كە ب گە بېھ ش ە  ە د ھ دۇق(
 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -4

 دېنگە  جنۈمن ە  نرچننھاينننننننندۇ. بنرن نڭنننننننند ن نن « »رنېن   ننننننننننننننن ن ە 
ېگە  د« » ر رنننە ننننننننننننننن    نننە  نننە ننننننننننننننننە نننننننننننننننە  ز بەم  نننك  وەر غنننە ى « »

 رەش نغە  ىېئ  س ن رو دۇمغرچ    بو رنى بر ىېئ  س  رەش ش زۆم مدۇم. 
 (ر ن بو غە  مەە نننننەرس  بەيە  ە   شدېگە   ە مەش )« »

  ۈچۈ  كې  دۇ. مە   ە : 
 

 م ىەەەت  ە  ئ  س  ەومە م ز()رر ر ە  ب ز مر ر مەن 
 )ئەد  («     »

 )رر ر ە  ب ز ىەيغەمبەم ەم گرمۇئ  م ھا  ەە دۇممەيم ز(
 دېگەنگە  ورشەش.
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 مت   ارين  

  

  

 :اآلتي ة أجب عن األسئلة -1

 أسامة؟ ملاذا تأّخر (1)  

 رسالة من والده؟ من الذي تلّقى (2)  

 عثمان رضي هللا عنه عن معركة بدر؟ ملاذا َتّلف (3)  

 عنها؟ عثمان رضي هللا عنه أم كلثوم رضي هللا مىت تزوَّج (4)  

تاء قبَل الفاء، َوض عَِّّفتِّ  من أبواب الفعل الثالثي املزيد باب )تَ َفعََّل = َت + فَ عََّل(. زِّيَدت فيه  *
، حنوالَعنْي ، َففِّيهِّ   .تَ َعلََّم، تَ َزوَّج :حرفانِّ زائدانِّ

 .األفعال الواردة فيه من باب )تفعَّل( استخرج من الدرس  

 :هات املضارع، واألمر، واسم الفاعل، واملصدر من األفعال اآلتية تأمل املثال، مث  -2

 املصدر اسم الفاعل األم ر املضارع املاضي  

 تَ َعلُّمٌ  م تَ َعلِّّمٌ  تَ َعلَّمْ  يَ تَ َعلَّم   تَ َعلَّمَ   

 .............................. .............................. .............................. .............................. حَتَدثَ   

 .............................. .............................. .............................. .............................. َتَكلَّمَ   

 .............................. .............................. .............................. .............................. َتذَكَّرَ   

 .............................. .............................. .............................. .............................. تََأَخرَ   

 :هات املضارع واألمر واملصدر من األفعال اآلتية تأمل املثال، مث -3

 أصله املصدر األم ر املضارع املاضي  

 تَ َغدُّيٌ  الت ََّغدِّي / تَ َغدٍّ  تَ َغدَّ  يَ تَ َغدَّى تَ َغدَّى  

 .............................. .............................. .............................. .............................. تَ َعّشى  
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 .............................. .............................. .............................. .............................. تَ َلقَّى  

 .............................. .............................. .............................. .............................. متََنَّ   

 .............................. .............................. .............................. .............................. تََأنَّ   

( بالبناء للمجهول= َماَت. واسم املَْفع ول منه : م َتوِّفً   *  .)ت  و يفِّّ

 )تَ َفعَّل(، وعنيِّّ فيها املاضي واملضارع واألمر واملصدر واسم الفاعل واسم تأمل األمثلة لباب  -4
 : املفعول واسم املكان

 .م َتزوِّج أَنَ ا (1)  

 . أحتدََّث إليَك يف موضوعٍّ م هِّمٍّّ  أ رِّيد  أنْ  (2)  

 .ثالَث لغ ات أََتَكلَّم   (3)  

 .رسالة من أهلي م ْنذ  َشْهر أو أكثر مل أَتَلقَّ  (4)  

 .السالمة، ويف الَعَجَلة النََّدامة يف التََّأّنِّ  (5)  

 .امَسه اآلن تذكَّْرت   (6)  

 .دخول البيت بَِّتَسلُّق اجلَِّدار َحاَول اللِّّصُّ  (7)  

 .نَ تَ غَ دَّ  تعال وا (8)  

 .ب  َعْيَد صالةِّ املغرب أَتعشَّى (9)  

 .امل تَ َوِفَّ  حنن َورَثَة   (10)  

 أْنت؟ َأم تَ َوضىءٌ  (11)  

 .م تَ نَ فَّس  أهل البلدةِّ  هذه احلديقة   (12)  

 .ه 1422ََترَّْجت  يف كلية اللغة العربية عام  .نعم -اإلِّسالميةِّ أنت؟اجلامعةِّ  َأخرِّيج   (13)  

 [.58/الفرقان{]مَي وت ال الَّذِّي ْاحلَيِّّ  َعَلى وتوكَّل: }تعاىل قال( 14)  

 [.37/البقرة{]َكلِّماتٍّ  رَبِّّهِّ  مِّنْ  آدم   فَ َتلقَّى: }وقال( 15)  

 :كما يف املثالني اآلتيني ُيوز َحْذف  إحدى التاءين من )تَ تَ َفعَّل (  *
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 (.تَ تَ نَ زَّل  ) أصله( تَ نَ زَّل  [. )4/ القدر...{]والرُّوح   املالئكة   تَ نَ زَّل  ( }1)  

 (.تَ َتَجسَّس وا) أصله( َُتسَّس وا[ . )12/احلجرات... {]َُتَسَّس وا وال} -(2)  

 :أكمل الناقص تأمل املثال، مث  -5

 .عّمي تَ َزوَّْجت  بنتَ  .َعمِّّيبِّْنَت  َزوََّجينِّ أيب (1)  

 ........................................ .زَمِّيلي الَّلغة اليابانية َعلَّمينِّ  (2)  

ذه )ملَّا احلِّينيَّة (. ه (.ك ْلث ومِّ  أ مَّ  أ ْخَتها زوََّجه بدر من  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول رجع ملا) *
اَوََتَْتصُّ  .وهي َظْرف  زمان  :فِّْعالً ماضياً، حنو باملاضي ويكون َجواهب 

 .توضَّْأت َوَتوجَّهت  إىل املسجدِّ  ملَّا مسِّْعت  األذانَ  (1)  

 .َأْسَرْعَنا إىل بيتِّ الّل احلرام ملا َوَصْلنا إىل مكةَ  (2)  

 [.77/األنعام{ ]يَب ر  هذا قالَ  بَازِّغاً  الَقَمرَ  رأى فلمَّا: }السالم عليه إبراهيم قصة يف التنزيل ويف  

االْختَِّصاص. وهو مفعول لفعل  )غداً َنذهب حَنن  امل تَ َفوِّقِّنَي(. هنا )املتفوقني( منصوب على  *
(، وهو واجب احلْذف  .)َأخ صُّ

( لبَ َيان    :املقصودِّ بالضمري، حنو ويأيتِّ )املَْخص وص 

 .هللا حنن املسلمني ال َناف  إالّ  (1)  

 .املهجع األول املعهدِّ نسكن يفحنن طالَب  (2)  

 ." َمْعَشَر األْنبَِّياءِّ ال ن وَرث   إِّنَّا" :ويف احلديث الشريف  

 :يأيت ب )ِمصوص( مناسب امأل الفراغ فيما -6

 .اللغَة العربيَة والعلوَم اإلسالمية املعهد ندرس .............................. حنن (1)  

 .باهلل شيئاً  ال نْشرِّك   .............................. حنن (2)  

االسم املنسوب إىل بلده، حن و:  كل طالب مبثال ل  )االختصاص( مستعمالً  مترين شفوي: يأيت  
 األف ارق ةَ  اِلن وَد / حنن الي اب اني ني / حنن حن ن

 :اآلتية هات مضارع األفعال  -7
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 ............................ َُتَسَّسَ  ............................ تَ َوجَّهَ  ............................ بَ لَّغَ      

 ............................ بَ َزغَ  ............................ َأْسَرعَ   
    

 .خ َلَفاء. َورَثَة. َمَعاشِّ ر :هات مفرد  -8

 .حديقة. أْه ل. َوفَ اة .هات مجع: رسالة  -9
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 الدرس احلادي و العشرون (21)

  

 عمَّ َتَتساءلون يا إخوان؟ :املدرس

 يتىسىلە ر؟سو ررشىۋبنىمەبتوغىنسىۇيباىباىنرنۇيكال ربسىلە رباوا تق چى:

 أم صعبًة؟يكون؟ َأَسْهَلًة تكون األسئلُة  َنَتساءل عن االمتحاِن َكيفَ  :حامـد

 أنستطيع أن ننجح بتقدير ممُْتاٍز أم ال؟

مىز؟بس اشلال رباشسشنبتىسو ررشىۋيۇىزباىمتشھشننىڭباشنۇيقبۇولىۇرغشنلىقىبتوغىنسىۇيببھشمىۇ:

شكىب؟بۇىزباىمتشھشنۇيباەالبنەتىجىگەباىنرشەلە رمىزم بدۇوال رم بدشكىباىيىنبۇوال رم 

 اىنرشەملەمسىزم ؟

راجعوا الدروس، . سيكون االمتحان سهاًل إن شاء اهلله . إخوانِاْطَمِئنُّوا يا  :املدرس

 .َتَتَكاَسُلوا وَتَعاَوُنوا وال

بۇولىۇ .بباوا تق چى: باشسشن باىمتشھشن بخشلىسش بيەلل بۇول ڭال ر. بخشتىنجەم باىنرنۇيكال ر اى

 اش ريبھەماش رلىشىڭال ر،بھو ر نل قباىلمشڭال ر.ب-ە  ررسلە ر ىبتەكني رباىلىڭال ر،باۆى

َياَلْيَتنا اْجَتَهْدنا . السََّنة ُكلَّها يف الَّلْهو واللَِّعب خائفون يا أستاذ. َقَضْيناحنن  :مسعود

 .َكَما جنتهد اآلن ُقَبْيَل االمتحان َطواَل العام

ببمەسئ ە: باو راىۋيتىمىز. بۇىز با ستشى بۇاى بتشمشكشش باود ن بكۈنىمىز ى بۇوىي بدىل ىلەنبۇىز

بتىنرشقشنب بتىنرشقشنۇ ك بۇ  ر ن باىمتشھشنۇرن بۇوىي بدىل باىسىت اۆتاۈىە ق.

 ۇولسشاچ بكشكاى.ب

ِللَخوف، فإنَّكم ُطاَلب  تكونوا ُمَتَشاِئِمني. ال َداِعيَ  ُكوُنوا ُمَتفاِئلنَي، وال :املدرس

بأنفسكم... مالك َتتَثاءُب يا أبا  من الثَِّقـِةواحلمـد هلله. الُبـدَّ  جمَُْتِهـُدون،

 بكر؟
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نىڭباو ر ىباو را كبسىلە ربدشخشىبتە ر پىنباودالڭال ر،بدشمشنبتە ر پىنباودلىمشڭال ر.باوا تق چى:

بسىلە ربب بچوا م بكۈكىنى. بيەللاش باواوغ چىال ر، بتىنرشچشن بسىلە ر بچۈناى دوق.

بۇولۇىب بنىمە بسشڭش بۇەكنى باەۇ  باى بكىن ك... باىشىنىشىڭال ر اۆىۈڭال رغش

 مۈگىۇ ۋيتىسەنغ ؟

 .يبدو َأنَُّە ُمَنوِّم. َتَناَولت دواء بعد الَفُطور :أبو بكر

 كىيىنبەو ردىگەنتىم.با با خلىتىپباودىۇرغشنۇ كباىلىۇ .مەنبتشمشاتىنبباەۇ بۇەكنى:

 .اذهب إىل ُغْرفتك وْاسرتَِحْ  :املدرس

 سەنبدشتىقىڭغشبۇىنرپباش ريمباشلغىن.باوا تق چى:

 (وخيرج بكرٍ  أبو يسلِّم)

 (اەۇ بۇەكنرسشالمبۇىنرپبچىقىپبكىتىۇ )

 ..أرجو أن َتْنَصَحُهَما .َداِئمًاالَطاِلَبنِي َيَتَشاَجراِن  يا أستاذ، إن َهذْينِ  :عمـر

بسىنىڭبباۆمە ر: بمەن بجىۇ للىشىۇ . بەياىم باواوغ چى باىااى بۇ  با ستشى، اى

 ۇ اىااىسىگەبنەسىھەتباىلىپباود كىڭىنباۈمۈتباىلىمەنب..

 مل التََّشاُجر ياحامـد؟ :املدرس

 اىبھشمىۇبنىمىشقشبجىۇ لباىلۇرڭال رب؟باوا تق چى:

 ."يا أْعَور" :يقول يل َدائمًاإن عبَّاسًا  :حامـد

 ە دۇ .«باىباش رغ ب»اشۇبشسبمىىنبەياىمببھشمىۇ:

 ." هو يقول يل: "يا َأْعَرج :عبـاس

 ە دۇ .«باىبتوك  ر»با بمىىنبەياىمبباشۇبشس:

 َوال} :احُلُجرات سورة يف تعاىل قوَلە مسعتما أما. َأَخَوىَّ يا هذا جيوز ال :املدرس

 جَيوز ال. السُّوء َلَقبِب َبْعضًا َبْعُضَنا َيْدُعوَ  أن هو والتََّناُبزُ  ؟{ِباألْلَقاب َتَناَبُزوا
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 َفُتوبا(. ُفُسوقًا) مسَّاُهو عنە وتعاىل َتَباركَ  اهلل هنََاَنا فقد َيَتَناَبُزوا، أن للمسلمني

 .واْسَتْغِفَراه اهلل إىل

ۈ ر بە  ر سبۇوملشدۇ .بسىلە ربيەللنىڭبساىباىااىباىنرنۇرشىم،بۇ نۇيقباىلىمبباوا تق چى:

بۇىنرڭال ر ىبدشمشن ھ جىنيتتىاىبم ن بسۆىرىنباشڭلىمىۇرڭال رم :ب} بي لەاەمببۇىن

دشمشنبلەاەمببەرگەنبۇىزنىڭبۇەىرلىنرمىزبۇەىرلىنرمىز ى-يلتََّنشُۇُزب{بۇىلەنبچشاىنمشڭال ر

بم س ملشنال رنىڭب بچشاىنرشىنبكۆ رسىتىۇ . بۇىلەن بدشمشن بۇىنرىن بي بۇىلەنبلۇىن ەاەم

 بچشاىنرشىبە  ر سبۇوملشدۇ .

حامد 

 :وعبَّاس

 .َنتوُب إىل اهلل ونستغفُره

ھشمىۇۋ ب

باشۇبشس:

 ۇىزبيەللغشبتەۋۇەباىلىمىزبۋ با نىڭۇرنبمەغپىن تبتىلەميىز.ب

 .َأَودُّ أن َتَتَصاَفحا... )َيَتَصاَفحان( :املدرس

كۆ رۈكىشىڭال ر ىباۈمۈتباىلىمەن..بمەنباىااىڭال رنىڭباولباىلىشىپبباوا تق چى:

 )اىااىسىباولباىلىشىپبكۆ ررشىۇ (

 .َشديد باالنصراف َفإنَّين َأْشُعر ِبَتَعبٍ  أرجو أن َتْسَمَح يل :علـيّ 

باشتتىقبباەىل: بمەن بچۈناى باىلىمەن باۈمۈت باىلىشىڭىن ب روخسەت باشدتىشقش مشڭش

 چش رچىغشنلىقىمىنبھىسباىلىۋيتىمەن.

 .َتَتمارَض ياعلّيإيَّاك أن  :املدرس

 اىباەىلبدشلغشنبكىسەلبۇول كتىنبسشاالنغىن.باوا تق چى:

 .الَكاِذِبني أعوُذ باهلل أن أُكوَن من :علي

 مەنبيەللغشبسىغىنىپبدشلغشنچىال رەرنبۇول  باىلىشتىنبپشنشھلىقبتىلەميەن.باەىل:

 .اذهب َشَفاَك اهلل :املدرس
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  ۇە رس ن.ۇش رغىن،بيەللبسشڭشبكىپشلىقبباوا تق چى:

الَبْحِث عن الكلمة يف  َنَتَخرََّج. ُنِريُد أن َنَتَعلهم طريقة يا أستاذ، ُنوِشُك أن :مسعود

 .املعجم

باىزە كىنببمەسئ ە: باشم ستىنبسۆى بۇىز باوا شبپۈتتۈ ر يبە  باشلۇ ق. بۇىز اىبا ستشى،

باۈگۈنىشىنبخشالميىز.

 

ُمَتَناولِ أْيِديُكم  وسيكون يف  الفصل ُمْعَجمًا،َسَأَضعُ يف . إن هذه َلِفْكَرةم جيِّدة   :املدرس

 .إن شاء اهلل

ببباوا تق چى: بۇولۇى. بپىاىن بدشخشى بۇ  باود  باودىمھەاىقەتەن باشم سىنبسىنىپتش ەن،بمەن

 اشم سبيەللبخشلىسشبسىلە رنىڭباشلۇرڭال رەيبۇولىۇ .

  

 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:

 توغرىسىدا  بابى« تَ َفاَعلَ »مەزمۇن:  -1
ھ ند ن ( ىېئ    ھ س نن بنەب  بر د م ننننننننننننننن م زد   ۈچ ئەمى  نك مەز ند )

 بەب  روغھ   دا رور    ۆ  ۆر م ز.« »بو غە  
) ە ف( « »ى  ەمە  ننننننننن دا ب ھ «» ننننننننن س ن  ە د دا ب ھ «»برن ڭدا ىېئ  س ن 
  ۆ ۇ م د  رۈم  س دۇ. مە   ە : « »ز يەد دۇم. مە د ھ؛ 

 ) ە مەقى يېمەكى رەىشرمۇن  ە مەق(/
)يە غە  ي غ  مەق(    ە   : /

 دېگەنگە  رە رمۇش. 
بر بنننننەب نننننە كە گە  ىېئ   م  ۆز نننننەما ئەم نننننەم  شننننننننننننننن ش مەن  ننننننننننننننن س   رە رم ننننندۇ. 

 مە   ە : 
 ) وەرغرچ  م  ۆز ەما ئەم ەم ش  (
 )ك ش  ەم  ۆز ەما ەو   ې  ش ۆ كۆم ش  (
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 دېگەنگە  ورشەش. 
 يەنە كۆڭ  د  يوق نەم  س   ەش ەم  ش مەن   س   رە رم دۇ. مە   ە : 

 ) وەرغرچ  يە غەند ن كې ە  بو ر ا د؛(

 ) ە   ەغھ ق  ەمە ى بە     ە  يە غەند ن كې ە  بو ر ا د ن(

بابىنىڭ كەلگۈسى زامان شەكلىدىن بىر « تَ َفاَعلَ »مەزمۇن:  -2
 توغرىسىدا  نىڭ تاشلىنىشى«ت»

بەبس ن كە گۈ ننننننننن  زامە  شنننننننننەك  د  ر  غە يەڭگ ل بو رشننننننننن   ۈچۈ  « »
 ن ن ب ھ؛ رەش  س ش  دۇمۇ . مە   ە : «»      

 دۇم(«»ن ن  ە      ) 
 ب ھ ڭ من  يەمە   ەەەم ب  ە  چەە ھمەڭ م(-)ب ھ

 دېگەنگە  ورشەش. 
 غە رە   بەب« »برن ڭغە  ە ننننننننننننننە ننننننننننننننە  شننننننننننننننرنداق دېي شنننننننننننننن  مر بو  دۇك ى 

ھگە ب « »بو غنننە  ئەمەنننەننننداق ىېئ  س نننن كە گۈ ننننننننننننننن  زامنننە  شنننننننننننننننەك  ننند        
 كې  ۆ ەە  ەى  رن ن ب ھ؛ رەش  س دۇ. 

 توغرىسىدا  «لَْيتَ »مەزمۇن:  -3
بو  ە « »دېگە  جۈم ە  رچھايدۇى  رن ڭد    « »رې   ن  ە 

  ۈم دن   رە رم دۇ. -رۈم د    ەوشرمۇ  مد ن بو رنى  ەمزۇ« »
 ر  ەمە گە  ەشننننننمەيد غە  يەك   ەمە گە  ېشنننننن شنننننن  ە ي ن بو غە  ب ھ   شننننننس  

 ە   ە : رە ەن ە   دۇ. م
 )يەش  ق ەەي  ۆ كە   ۇر كەش  (

 )مېس ن م  يو  دو  م ىر رم بو   ۇر كەش  (
  دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  سى«»جىنسنى يوققا چىقىرىش مەزمۇن:  -4
بو  نننە « »  بەم   رچھايدۇ.  رن ڭد    دېگە  « »رې   ننن  ە 

 (د  ن   بەم ت.    )«»ج س س  يوە ە چ   ھ ش 
ن ننننننن    نننننننننننننننم  ننننننننننننننن  ب ھ  ننننننك  ننننننننننننننننننننەننننننندا )مرفھ د( بو  ننننننننننننننننننننەى يەن  «» ەگەم بر 

 ېس   نغرچ  بو م  ننننننننننننننننەى ز بەم  وەر غننە  نەم ننننننننننننننن س ننن  ۈ ننننننننننننننن  گە مەبس  بو  نندۇ. 
 مە   ە : 
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 )بر ك  ەب ە ئېۇ ەنداق شەك يوە رم(  
 )د سدا  رن ڭغە ك ھ ش ە زوم ش يوە رم(  

 دېگەنگە  ورشەش. 

ب ََّهة  َاحْل ر ْوف اْلم شَ پېئىلغا ئوخشايدىغان قوشۇمچىالر )مەزمۇن:  -5
 توغرىسىدا  (بِّاْلفِّْعلِّ 

بننننر ەننننوشننننننننننننننننننرمننننۇ نننن م  ننننننننە نننن ە بننننو ننننرنى  ننننر م: 
 ەەرەم    مدۇم. 
 رەك  س   رە رم دۇ. مە   ە : « »ب  ە  « »بر مد ن 

 )ئەە  ەرە   ە  ئس ن  ەزاب  ەەر    رم(  
زاب  )ب   ۆ ەويرڭ مك ى جەزمە   ە  ئس ن  ە

 ەەر    رم(
 دېگەنگە  ورشەش. 

  ورش   شس   رە رم دۇ. مە   ە :  —« »
 )      ب ھ نرمغە  ورشەيدۇ(

 دېگەنگە  ورشەش. 
 بەز د  گرمەنس   رە رم دۇ. مە   ە : 

 )مە   ېس  رونريد غەند ك ە   مە ( 
 دېگەنگە  ورشەش. 

 روغھا ى   ھن   ور رم غە ەويرش  ۈچۈ    ش      دۇ. مە   ە :  –« »
 )ئەم د  ەە    قى  ې  ن  ر ئومۇ (

 دېگەنگە  ورشەش. 
  ۈم دن   رە رم دۇ. مە   ە : - ەمزۇ —« »
 ) رمەم ب ھ ر ھ ش  ۇر كەش  (   

 دېگەنگە  ورشەش. 
  ۈم د    ەومەرشس   رە رم دۇ. مە   ە :  —« »

 ) ېق  مە   ە  ھ مېس  كەچۈم ش  مرم  ن(
 ) ېق  مە  يەم دام  ۆ ۈن كې  ش  مرم  ن( 

 دېگەنگە  ورشەش. 
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بر ەوشنننننننننننننننرمۇ  م   گە    رە  من ننننننن  ننننننە نننننند غنننننننە ك ھ نننننننۆى   گ س  ز بەم  نننننننكى 
رە  من  ى شننننننننننننننن  ننننك  وەرر نننندۇ.  ە ننننننننننننننن   جۈم  نننند      گە بر ەوشنننننننننننننننرمۇ  من ننننن 

    م   ى رە  م بر ەوشرمۇ  من ن رە  ھ؛ د ن  ەر   دۇ. مە   ە : 
←

 ن ن رە  ھ؛«ن ن    م          «  گە      رە  م                                    
 بۇ قوشۇمچىالرنىڭ ئىسمىسى ۋە خەۋىرىگە ئائىت قائىدىلەر: 

ۇمۇ . (    ننننن   بو رشنننننن  دەوشنننننرمۇ  من ن    نننننم  نننننن   ېس   ننننن ز )( بر 1
 مە   ە : 

 )ب ھ نەم ە ىەيدا بو م غەند ك ە   دۇ(
 دېگەنگە  ورشەش. 

( بر ەوشنننننننننننننننرمۇ  من نننننن رە  ھ؛ى   گ س نننننن رە  ھ گە  ورشنننننننننننننننننننەش ب ھ  نننننك 1
      ى يەك  رو رق جۈم ەى   يەك  رو رە  ز جۈم ە بو  دۇ. مە   ە : 

 )مرفھ د      (    
 )ئەە  ەرە   ە  ھ رېز ئې ەب  ە غرچ دۇم(

 )جۈم ە(   
گرنەئ  ھ س  مەغپ ھ ت ە   دۇ ا ە  ھ ئەە  ەرە  )رە  غە   ەد مس ن( ج م 

 )رو رە  ز جۈم ە(«    »
 )جەنسەت  ەن  من ن ەەد م   ە   دا(

 دېگەنگە  ورشەش. 
     نننننننننم  نننننننن س ن    گ ھ؛ كې  شننننننننن( بر ەوشننننننننرمۇ  مغە  رن ن رە  ھ؛ يەك  3

دېگەنگە  ورشەش كې  ش  دۇمۇ  « »دۇمۇ   ەمە . مە   ە : 
  ەمە . 
(  ەگەم بر ەوشننننننننرمۇ  من ن    ننننننننم  نننننننن   ېس ق    نننننننن  ى رە  ھ؛ رو رە نننننننن ز 4

جۈم ە بو  ننننننننننەى بر ەوشننننننننننرمۇ  م ب  ە   رن ن    ننننننننننم  نننننننننن   ور رم  نننننننننن دا  ر من ن 
 دۇمۇ . مە   ە :  رە  ھ س ن چۈشۈش 

 
 ر م ) ۆ گەند ن كېي ن( ئەە  ەرە  ب زن ن د مگەئ م زغە ەەي  دۇ.  ەند ن )

 ( ر مد ن ئې ەب  ې  ش ە ب ز مە ئر م ز
   ھ؛(    نننننننن  ى رە(  ەگەم بر ەوشننننننننرمۇ  من ن    ننننننننم  نننننننن   ېس   نننننننن ز )5

( بو  نننننننننننننەى  رن ن رە  ھ س ن    ننننننننننننم  ننننننننننننن د ن برمۇ  رو رە نننننننننننن ز جۈم ە )
 كې  ش  زۆم م بو  دۇ. مە   ە : 
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 )ب زن ن د مگەئ م زدا ) ېغ ھ( ك شەن ەم بەم( 
 بەم( )ئەە  ەرە  ب ھ ە ي سۇ   ق ب  ە  ب ھ  ە ەنۇ   ق 

 نگە  ورشەش. دېگە
 

 مت  ارين

  

  

 :اآلتي ة أجب عن األسئلة  -1

 الط الب؟ عمَّ يتساءل (1)  

 بكر؟ ملاذا تثاءب أبو (2)  

 حلامد، وماذا يقول حامد لعباس؟ ماذا يقول عباس (3)  

 .عنه؟ اذكر اآلية ماذا مساه هللا؟ يف أي سورةٍّ هنانا اللّ  ما الت ََّناب  ز ؟ (4)  

 أقَبَِّل املدرس هذه الفكرة؟ فكرة مسعود؟ ما (5)  

وألٌف  زيدت فيه تاء قبَل الفاء( فَاَعلَ +  ت=  تَ َفاَعلَ )الثالثي املزيد باب  من أبواب الفعل  
 .تَ َعاَوَن، َتَشاَجرَ  :بعَدها. حنو

 .األفعال الواردة فيه من باب )تَ َفاَعَل( استخرج من الدرس -2

 :املضارع واألمر واملصدر من األفعال اآلتيةهات  تأمل املثال، مث  -3

 املصدر األمر املضارع املاضي  

 تَ َناو لٌ  تَ َناَولْ  يَ تَ َناَول تَ َناَولَ   

 ...................................... ...................................... ...................................... تَ َعاونَ   

 ...................................... ...................................... ...................................... َتَساءلَ   

 ...................................... ...................................... ...................................... َتَشاَجرَ   
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 ( تَ َباك يٌ : أصله)تباكٍّ  ...................................... ...................................... تَ َباَكى  

 ...................................... ...................................... ...................................... تَ َعاَمى  

 :الفاعلني من األفعال اآلتية أمساءهات   -4

 /تَ َفاَءلَ   
 ...................... يَ تَ َفاَءل  

 ...................... يَ تَ َعاَون   /تَ َعاَونَ  ...................... يَ َتَشاَءم   /َتَشاَءمَ 

، َتَصاَفَح الَناس   من معان باب  *  .تَ َفاَعَل: املشاركة، حنو: تَ َعاَوَن الطالب 

، أي َأْظَهَر املَرَض َولَْيسَ  ليس يف الَباطِّنِّ، حنو: مَتَاَرضَ  ومنها: إْظَهار  ما    . بِّه َمَرضٌ  الطَّالب 

الفاعل  املاضي واملضارع واألمر واملصدر، واسم اآلتية لباب )تَ َفاَعَل( وَعنّي فيها تأمل األمثلة  
 :وامْسَي املكان والزمان

 [.2-1/ النبأ{] العظيم الَنَبأِّ  عن 2 يَ َتَساءل ونَ  عمَّ }: وتعاىل تَ َباَرك قال( 1)  

 .الَغَداءِّ  ق  ْرَصنيِّ مِّْن َهَذا الدَّواءِّ بَ ْعدَ  قال يل الطبيب: تَ َناَولْ  (2)  

 . مريضاً. إنَّ ما أنت م َتَمارِّضٌ  قال الطبيب ألمحد: ما أَْنتَ  (3)  

 .باأللقاب ال َُي وز  الت ََّناب  ز   (4)  

 ياَوَلد؟ أَتَ ْبكي َأم تَ َتَباَكى (5)  

 .األْدوِّيَةِّ بِّغري َمش ورَةِّ الطَّبِّيبِّ  ما يَ ْنَبغي تَ َناو ل   (6)  

َع َكالَم النَّاسِّ  تَ َناوَم اجلَاس وس   (7)    .َومسِّ

 .وَتَضارَب وا َتَشاَجر هؤالءِّ  (8)  

ا يَ تَ َعاَمى حىت يَ َتَصدَّقَ  .ذاك الرجل ليس بَأْعَمى (9)    .الناس عليه إِنَّ

 .األطفالِّ  األْدوِّيَة  يف م تَ َناَولِّ أَْيدِّي ُيِّب  أْن ال ترتَكَ  (10)  

 :ُيوز َحْذف  إحدى التاءين من )تَ تَ َفاَعل ( كما يف األمثلة اآلتية   *

 (.تَ تَ َنابَ ز وا: )أصله( تَ َنابَ ز وا{ )باأللقاب تَ َنابَ ز وا وال( }1)  
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 ال: )أصله( َعاَون وات َ  وال{. )والع ْدَوان اإلمثْ  على تَ َعاَون وا وال والتَّقوى البِّّ  على َوتَ َع اَون وا( }2)  
 (.تَ تَ َعاَون وا

 (.الَِّتتَ َعارَف و : ) أصله( لتعارفوا{. )لِّتَ َعارف وا َوقَبائلَ  ش ع وباً  وَجَعْلَناكم( }3)  

وهو: طََلب  َما ال َطَمَع فِّيه، أْو  وت فِّيد  التَّمين،)لْيَت( من أخوات )إِّنَّ(، …( ) لَْيتَ َنا اْجتَ َهْدنَا    *
 :ما فيه ع ْسٌر ، حنو

 .ليَت الشََّباَب يَ ع ود   (1)  

 .ليَت أمِّّي مل تَلِّْدن (2)  

 .اجلّو لَْيَتين طَائٌر أطِّري  يَف  (3)  

 .فأَتصدَّقَ  ليَت يل َماالً كثرياً  (4)  

 .}يَالَْيَتينِّ ك ْنت  ت  َرابًا{سيقول الكافر يوم القيامة:  (5)  

ْل )لَْيَت( -1  :على اجلمل اآلتي ة أْدخِّ

 ............................................................. .َحامد حيّ  (1)  

 ............................................................. .الصَّْيف ال تَ ْنَتهِّي ع ْطَلة   (2)  

 ............................................................. .حنن أطف الٌ  (3)  

 ............................................................. .أنا ش اب (4)  

 ............................................................. .يل َجَناَح انِّ  (5)  

 ............................................................. .م تَ َناَولِّ أَْيدِّيَنا الن ج وم  يف (6)  

َن امْس ها على ما * (. ي  ب ْ ْنسِّ (. هذه )ال النافية  لِّلجِّ ي  ْنَصب  به )وذلك إذا كان  )ال داعَي لِّلَخْوفِّ
 :مفردًا، أي َغرَي م َضافٍّ (. حنو

 {.فيه رَْيبَ  ال الكَِّتاب   َذلِّكَ ( }أ)  

 {.الَدين يف إِّْكَراهَ  ال( }ب)  



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

250 

 تَ ْغر بَ  َحىتَّ  لعصرا بعد َصالةَ  وال. الشَّمس َتْطل عَ  َحىتَّ  الَغَداةِّ  بعد َصالةَ  ال" احلديث ويف( ج )  
 (.أمحد رواه". )الشَّمس

الً من -6  (:للجنس النافية ال)الكلمات اآلتية مستعمالً  كوِّن مج 

 .الدواء ال َضَرَر فيه )َضَرٌر ( هذا ................................................................ هذا الدواء   (1)  

 ( فَائِّدةٌ ) ................................................................ املَجلَّة   هذه (2)  

الفٌ ) ................................................................ املَسأَلة   َهذِّه (3)    ( خِّ

 ( َحاَجةٌ ) .الكراسي اآلن إىل ...................................................  (4)  

 ( ملحٌ ) .هذا الطعام يف ......................................................... (5)  

 ( َمثِّيلٌ ) .اجلامعة ِلذا الطالب يف  .................................................. (6)  

  :تأمل املثال، مث أكمل الناقص  -7

 (.املؤول املصدر قبل الواو   حت ذف)إياك أن َتْك ذَِّب.  .إيَّاك والَك ذِّبَ  (1)  

 ................................................................................................ .إياكم والزِّنَ ا (2)  

 ................................................................................................ .إياكِّ والنوَم وقَت الصالة (3)  

 ................................................................................................ .إياكنَّ واحلََس دَ  (4)  

أْعَرج . هذه املَرأة  َعْرَجاء. هؤالء  أْعَرج" مؤن َّث ه  "َعْرَجاء "، ومَجْع ه َما "ع ْرٌج". تقول: هذا الرجل  "   *
 . ع ْرجٌ  الرِّجال ع ْرٌج . هؤالء النِّّساء

 :اآلتية على هذا الغرار أنِّّْث وامْجَْع الكلماتِّ  -8

 .أْبَكم. أْخَرس. أْعَور. أْعَمى. أحَور. أْحَول. أصمُّ. أمْحَر. أصَفر. أْسَود. أبْ َيض. أْعنيَ   

 .بالضم " أبْ َيض" مجع ه  "بِّيٌض " بالكسر، وأصل ه  " ب  ْيضٌ  "  

له مصدران: أح دمها  بالواو "و ث وٌق ". املِّثال  الواوِّيثَِّقٌة" مصدر "َوثَِّق"، وله مصدر آخر " -9
 :اآلتية بالَواوِّ، واآلخر بَِّغرْيِّها. هات املصدرين من األفعال

 .َوَزنَ   َوَسَم،  َوَهَب،  َوَعَد،  َوَعَظ،  َوَصَل،  َوَصَف،  
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 :اجلمع هذاُت َْمع  "ح ْجَرة" على "ح ج َرات" بضمِّّ اجليم. امجعِّ األمساَء اآلتية   -12

 .غ ْرَفة، ش ْرَفة، خ ْطوة  

مَِّن الكاذبني" كما تقول:  أعوذ  باهلل أْن أكوَن من الكاذبني" أصله: "أعوذ بِّاهلل مِّْن أْن أكونَ "   *
. تقول: "أَمَرنا َاهلل بِّأْن  "أعوذ باهلل مَِّن الَكذِّب". ُيوز حذف  حرفِّ اجلرّ  قبَل املصدر امل َؤوَّلِّ

 ."هللا َأْن ن َصلِّّي َرنان َصّلَي" أو "أمَ 

: ويف التنزيل .")نتساءل  عن االمتحان كيف يكون ؟(. هنا "كيَف يكون  " َبَدٌل من "االمتحان   *
 {.م ْرَساَها أيَّانَ  السَّاَعةِّ  َعن َيْسأل وَنكَ }

 :الَبَدل  أربعة  أنواع، وهي  

 . حنو: جَنََح أخ وَك حممدٌ  :َبَدل  الك ّل من الك لّ  (1)  

 .حنو: أكلت  الدَّجاجَة نصَفها :َبَدل  البَ ْعضِّ من الك لّ  (2)  

 .حنو: أْعَجَبين هذا الكتاب  أْسل وب ه :َبَدل  االْشتِّمال (3)  

تَ رَ  :حنو :الَبَدل  امل َبايِّن   (4)    .أْعطِّين اَلكتاَب، الدَّف ْ

 .والتنكري ي طابَق الْبَدَل منه يف التعريف ال ي ْشتَ َرط  يف البدل أن  

 :واجلملة من املفرد، حنو والفعل  من الفعل، واجلملة من اجلملة، ي بَدل  االسم  من االسم،  

 ... {.فِّيهِّ  قَِّتالٍّ  احْلََرامِّ  الشَّْهرِّ  َعنِّ  َيْسأل وَنكَ ( }أ)  

 {. …الَعَذاب   لَه   ي َضاَعفْ   2ًْ  أثَاما يَ ْلقَ  َذلِّكَ  يَ ْفَعلْ  َوَمنْ ( }ب)  

 ... {.َوبَنِّنيَ  بِّأنْ َعام أَمدَّك مْ  ال تَ ْعَلم ونَ  مَبَا أَمدَّك مْ ( } ... ج )  

 {.خ لَِّقتْ  َكْيفَ  اإلبِّل إىَل  يَ ْنظ ر ون أَفال( }د)  
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 األحرف املَشبَّهة بالفع ل

  

  

 :هي ستة، وه ي

 لِّكنَّ، َو لَْيَت، َو َلع لَّ  إِّنَّ، وَأنَّ، وََكَأنَّ، وَ 

 {.العَِّقاب شديد   هللا أنَّ  واْعَلم وا{. }العَِّقاب شديد   هللا إنَّ } :ت فِّيدانِّ الَتوكِّيَد، حنو : (وَأنَّ  إِّّن،)

 (َك َأنَّ )

 .َكَأنَّ العِّْلَم ن ورٌ  :ت فِّيد  التَّْشبيه، حنو :

 .َأْعرِّف  كَ  وقد تفيد الَظنَّ، حنو: كأنَّين

 .ذَكٌِّي وَلكِّنَّه  َكْسالن حامدٌ  :تفيد االْستْدرَاك، حنو : (َلكِّ نَّ )

َ، حنو : (لَْي تَ )  .لَْيَت الشَّباب يَ ع ود   :تفيد الَتَمينِّّ

يَ  : (َلَع لَّ ) ْشَفاَق، حنو: لعلَّ الّل يغفر يل تفيد التَ َرجِّّ  .لعلَّ اجلَرِّيَح ميوت .واإلِّ

وي َسمَّى  ْامْسَها، وتَ ْرَفع  اآلخر،وي َسَمىَّ  واخلب، فَ تَ ْنصِّب  األوََّل، تدخل هذه األحرف على املبتدأ
 :خبَها، حنوِّ 

 .غف ورٌ  .اللَّ ه  
 .َغَف ورٌ  إنَّ هللاَ   

| | 
  | | 

 اخل ب املبتدأ
 خب  إنَّ  اسم  إنَّ   

  

 :من أحكام امسِّها وخبِّها

 .ُيوز أن يكون امْس ها َنكِّرًة، حنو: كأنَّ شيئاً مل حَيْد ثْ  -  

ْبه   َكَخَب املبتدأَخبَ ر َها   -   لةٍّ ، حنو إما مفرٌد ، وإما مجلٌة ، وإما شِّ  :مج 

 {.احلَِّساب َسرِّيع   هللا إنَّ ( }1)  



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

253 

 { .السَّاعة عِّلم   عِّْنده   هللا إنَّ {. }مَجيعاً  الذُّن وبَ  يَ ْغفِّر   هللا إنَّ ( }2)  

 .املدرَِّس عِّْنَد امل دِّيرِّ  كأنك من الصني. لعلَّ  (3)  

َها، على وال عليها، َخَبَِّها تَ َقدُّم   ُيوز ال -    (. َغف ورٌ  اللّ  إنَّ ) مجلة يف/ اللّ  إنَّ  َغف ورٌ : ُيوز فال امسِّ

ْبهَ  واخلب   معرفةً  االسم   كان إذا امسِّها وبني بيَنها َخَبِّها تَ َوسُّط   َُيو ز -    إِّليَنا إنَّ : }حنو ، لةٍّ مج   شِّ
َسابَ ه م عَلْينا إنَّ  مثَّ  إيَابَ ه م  {.حِّ

 {.ي ْسراً  الع ْسرِّ  َمعَ  إنَّ {. }أْنَكاالً  َلديْ َنا إنَّ : }حنو َنكَِّرًة، االسم   كانَ  إذا ذلك وُيب -  

وأّن؛  ، فنقول: "إنَّين وإّن؛ وأنَّين" على "إنَّ، وأنَّ، وَكأنَّ، وَلكِّنَّ  ُيوز دخول  نونِّ الوِّقايةِّ  -  
؛ وَلكِّنَّين  ."ولكيّن  وَكأنَّين وَكأنِّّ

َذف  منهاَ إال ن د وراً ، فنَقول: "لَْيَتينِّ  أما "لَْيَت " َفال    ."حت 

 ."عليها إال قلياًل، فنقول: "لََعلِّّي وأما "َلَعلَّ " فال تدخل  
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 الدرس الثاني و العشرون (22)

  

  (الدفاتر يسلهمون الطالب)هاتوا الدفاتر يا إخوان.  :املدرس

ببباوا تق چى: بە پتە رلىنرڭال ر ىبۇىنرڭال ر. بە پتاىباىنرنۇيكال ر باواوغ چىال ر ە رلىنرىنب)

 تشپش  ر  بۇىنرۇ (ب

 .أنا مل أكتب الواجبات يا أستاذ :احلسن

 اىبا ستشى،بمەنبتشپش  ر اال ر ىبدشىمىۇرم.بھۈسەن:

 ملَِـْە؟ :املدرس

 نىمەباۈچۈنب؟بباوا تق چى:

 .أستطيع أن أقرأ أو أكتب اْنَكَسرْت َنظَّارتي، فال :احلسن

باشەرنببھۈسەن: بدىزرشقش بۋ  باوا كقش بمەن بكەتىت، بس ن   بكۆىاەدنىاىم مىنىڭ

 ۇوالملىۇرم.

 ياُمعاوية؟ ُعْذرك مقبول... وأين دفرتك :املدرس

 سىنىڭباۈىۈ ررڭباوۇ لباىلىنىۇ ..باىبم اشۋريەبە پتىنرڭباەدە رە ؟بباوا تق چى:

 .أنا أيضًا مل أكتب :معاوية

 مەمن بدشىمىۇرم.بم اشۋريە:

 أيضًا؟ َأْنَكَسرْت َنظَّاَرُتكَ  :املدرس

 سىنىڭم بكۆىاەدنىاىڭبس ن  بكەتتىم ؟بباوا تق چى:

يف مهجعنا ُبَعْيَد َصالِة املغرب واْسَتمرَّ االْنِقَطاُع  "ال، اْنَقَطَعْت الَكْهَرَبا :معاوية

 .الليل إيل ُمْنَتَصفِ 
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بتوكباۆچۈ باشلۇى،بتوكبدىنرمب م اشۋريە: بنشمشىبكشمۇرنبكىيىنبۇىزنىڭبدشتشاتش دشق،

 كىچىگىچەبدشمنىۇى.

 (َعدنان وَيدخُل الباُب َيْنَفتُح)

 )اىشىكباىچىلىۇ بۋ باەەنشنبكىنرۇ ب(

 مل تأخَّرت ياعدنان؟ :املدرس

 اىباەەنشنبكىچىاىپباشلۇرڭغ ؟بباوا تق چى:

 .الطريق، فتوقََّف امُلرور ِاْنَقَلَبْت سيارة يف :عدنان

 اشتنششبتوختىۇى.بكەتىت،بك نىڭبۇىلەنمشكىنشباۆ رۈلۈ ببدولۇيبباەەنشن:

 َأْنَقَلَبْت سيارة؟! أين؟ :املدرس

 مشكىنشباۆ رۈلۈ بكەتتىمش؟!باەدە رە ب؟بباوا تق چى:

 .اجِلْسر يف امُلْنَعَطف الذي بعد :عدنان

 كەدنىۇراىبەوام كتش.كۆ رۈكنىڭبباەەنشن:

 َأَسِلَم الركهـاب؟ :املدرس

 دولوچىال ربسشام ؟بباوا تق چى:

االْنِقاَلب  َلوال َفْضُل اهلله عليهم ملََاُتوا... كان. نعم، سلموا، واحلمد هلله :عدنان

 .األبواب، وَتَكسََّر الُزجاج َعِنيفًا، فقد اخَنَلَعتْ 

بباەەنشن: بسشالمەت، با ال ر بۇولسشبك نۇيق، بيەللنىڭبپەىىلبۇوملىغشن بكۈكىنى. يەللغش

لە رباۆلۈ بكەتاەنبۇوالتىت...باۆ رۈلۈشباشتتىقبۇولۇى،باىشىاباەلۋ تتەبا ال ر

 اشجىني بكەتىت،بھەمۇ باەدنەكلە ربس ن  بكەتىت.

 .اقرأ الدرس ياطلحـة :املدرس

 اىبتەهلە،بە  ررسىنباواوغىن.بباوا تق چى:
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ملَِْوِت  ماَت إبراهيُم، فقال الناس: انكسفت يومَ ِاْنَكَسَفِت الشمُس  :طلحـة

إن الشمس والقمر " :  إبراهيم. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليە وسلم

حَلَياِتە . فإذا  ال َيْنَكِسَفاِن ملوت َأَحٍد وال آيتان من آيات اهلل،

 رواه". ) َيْنَجـليَ  فْاْدعـوا اهلل، وصـلهوا حىتّ  َرَأْيـُتـُمـومهَُـا

 (.البخاري

باىربيھىمببتەهلە: بك نىڭبۇىلەنبكىشىلە ر: ابىنيھىمباۆلگەنبكۈ ىبكۈنبت ت لۇى،

ىبيەللبعليەبصلاۆلگەنلىاىباۈچۈنببكۈنبت ت لۇىبەريىشىت.بپەدغەمبە رب)

بوسلم بەرۇى: بم نۇيق ب( بۇ ب» بمۆجىزرلىنرۇرن، بيەللنىڭ باشي بۋ  كۈن

ب بۇولغشنلىقى بھشدشت بۋ  باۆلگەنلىاى بكىشىنىڭ بۇىن ب ۈچۈنبااىااىسى

ەللغشبيبت ت ملشدۇ .باەگە ربسىلە ربكۈنبۋ باشدنىڭبت ت لغشنلىقىىنبكۆ رسەڭال ر

باوا ڭال ر بنشمشى بدو ررغىچە باشي بۋ  بكۈن باىلىڭال رھەمۇ  بە اش )ۇ خش رىب«

 نەالىباىلغشن(

 من إبراهيُم هذا يا أستاذ؟ :عدنان

 اىبا ستشى،بۇ باىبىنيھىمبەرگەنبكىم؟باەەنشن:

من ماِرَيَة الِقْبطيِة رضي اهلل   حممٍد صلى اهلل عليە وسلمهو ابن النيبِّ  :املدرس

 .عنها

ب)بباوا تق چى: بپەدغەمبە ر بوسلما  بعليە بيەلل ب)صلى باىبتىيلىك بمش رريەبيِةيلِقْبط(نىڭ )

 (بەرنبۇولغشنباوغلىۇ  ر. رضيبيەللبعنھش)

 ُمْنَصِرٍف هو؟ االسم )إبراهيم( َأَغريُْ :معاوية

بەرگەنباىسىمبتۈ رلىنىشتىنبچەكلەنگەنباىسىمم ؟ب)إۇنيھيم(بم اشۋريە:

 .نعـم :املدرس

 ك نۇيق.بباوا تق چى:



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

257 

 ملَِـْە؟ :معاوية

 نىمەباۈچۈن؟بم اشۋريە:

 .والعلُم األْعَجِميُّ ال َيْنَصِرف ألنە َعَلٌم َأْعَجِميٌّ ، :املدرس

 چۈناىبا باەجەمبخشسباىسىم،باەجەمبخشسباىسىمبتۈ رلەمنەدۇ .بباوا تق چى:

  

 

 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:

 

 توغرىسىدا  بابى« اِّنْ َفَعلَ »مەزمۇن:  -1
ھ ند ن ( ىېئ    ھ س نن بنەب  بر د م ننننننننننننننن م زد   ۈچ ئەمى  نك مەز ند )

  ۆر م ز.بەب  روغھ   دا رور    ۆ « »بو غە  
« »(    ب ھ  ننننننننننننننن س ننننن  ننننە نننند نننندا ب ھ  ر نمننننە ئەمز  )«»برن ڭنننندا ىېئ  س ننننن 
  ۆ ۇ م د  رۈم  س دۇ. مە   ە : « »ز يەد دۇم. مە د ھ؛ 

 ) رنمەقى مەغ رب بو مەق(/
 ) ېۇ  مەق(/

 دېگەنگە  ورشەش. 
رنرش ( ىېئ ننننل بو رنى بوي نننننننننننننننبننننەب نننند    ىېئ   م  ۆرۈم ننننننننننننننن ز )« »

 مەن   س   رە رم دۇ. مە   ە : 
 ك  ېۇ  د؛()  ش   ←)  ش  س   ەچ   (   

 ې   د؛() ەمغەمۇە ك    ←   ەمغەمۇ س  كە    (
 دېگەنگە  ورشەش. 

بەب د    « »بەب دا كە گە  ىېئ   ممر « »بەب غە  ورشەش  «»
 ىېئ   مغە بوي رن دۇ. مە   ە : 

   () ەيسەك  رنرن كەر   ←) ەيسەكس   رندۇمدۇم( 
 ز  د؛() ەمغەمۇە  ۈ ←) ەمغەمۇ س  كە    ( 
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بابىدىكى پېئىلالرنىڭ ئۇالنما ھەمزىسىنىڭ « اِّنْ َفَعلَ » مەزمۇن: -2
 تاشلىنىپ كېتىشى توغرىسىدا

(  ەگەم بر بەب     ىېئ   من ن  ە د غە  وماق ەوشرمۇ    بو غە  ئەمز  )
  ( رەش  س ۆ كې  دۇ. مە   ە : رن ڭد     ر نمە ئەمز  )ك ھ ەى 

 ) ر  رند مر(     ←
 ەر  مر()مەش سە  ۆم  ۈن ك     ←
 دېگەنگە  ورشەش. 

 ىدا توغرىس ئىسىمنىڭ ھۆكمىدە بولۇشىجۈملىنىڭ بىرلىك مەزمۇن:  -3
ە  بو رنى بر يەمد  د ن كە گ« »رې     ە 

( بو رنى دېگە  جۈم ە   زاىەر      ېس    غرچ  )« »
 ( بو رن ېس   نغرچ  )« » ومۇ  جەئەر  ن ز ھ  نننننننك  وەر غنننننننە . 

 كە گە . 
دېگە   »دېگە  جۈم  س نننن رەەننند ھ؛: « »

 بو رنى بر يەمد  بر جۈم ە ب ھ  ك     مس ن ئۆكم د . 
دېمەكى ئەمەننننەننننداق جۈم ە ب ھ  نننك    ننننننننننننننن مس نننن ئۆكم ننند  بو غنننەنننندا  نننەننننند ن 

    ە :  رن ن   ئھاب  ن  ومن  بو  دۇ. مە

 )مە  نەر جە  ې   ە   سغە  كۈن   ەىەمگە چ     (

 )م س    ھ  رن ۋېھ   ې س  ز يەم ت ە  غە  كۈن   ەغھ ۆ ەە د  (
 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  «الَلوْ »مەزمۇن:  -4
ۇ. برن ڭد    دېگە  جۈم ە  رچھايد«   »رې   نننن  ە 

بو  نننننننننننننننننە شنننننننننننننننەمرس ننننن مە جرد بو رشننننننننننننننن   ۈچۈ  جننننە ابس  چەك ەينننند غننننە  «  »
 (دۇم. مە   ە : ەوشرمۇە )

   
 ) ەگەم ئە ا بو م غە  بو  ەى  ە ۋ ر ە ك ش  ەم ئە ەك بو ر  (

دېگەنگە  ورشننننننەش. يەن ى بر جۈم  س ن مەزمرن  شننننننرك ى ئە ا رېپ  غەچ    
 ك ش  ەم ئە ەك بو م د؛. 
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 ن ن مەن   د  كې  دۇ. « »مر «»
د نن كنېني ن كە گە     ننننننننننننننن     گە بو رنى رە  ھ؛ رننننننننەشننننننننننننننن  س نننننننندۇ. « »

 ە  بو  دۇ. دېگ«   » —ن ن رەەد ھ؛ « »مە   ە : 
 ۆ     رن ن    م       رە  ھ؛ كې « »د ن كېي ن « »بەز؛  اە   ە 

   گە بو  دۇى  ەممە  ورشەش  رە  ھ؛ رەش  س دۇ. مە   ە : 
   

 ) ەگەم كې ە  بو م غە  بو  ەمى  ە ۋ ر ە  ە  ب  ە   ەىەمگە چ  ەر   (
ر  دۇ. ) م( ەوشننننننن« »بېشننننننن غە ن ن جە اب  بو رشننننننن رق بو  نننننننەى  رن ن « »

 مە   ە : 
  

 ) ەگەم    ەم بو م  ەڭ م ب ز چوەرم   مە   ېي ەر رق(
 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  كۆرسىتىش ئالمىشىنىڭ سۈپەت بولۇشىمەزمۇن:  -5
« » رچھايننننندۇ. برن ڭننننند    دېگە  جۈم ە « »رې   ننننننننننننننن  ە 

 ن ن  ۈى   . «»بو  ە 
دېمەكى كۆم ننننننننننننننن   ش  نە م شننننننننننننننن  رنە     ننننننننننننننن مند ن كېي ن يەك    زاىەر  ك 
ب ھ   ش ب  ە   ېس      ە  ەي نغە     نننننن مد ن كېي ن كە  ننننننە  ننننننۈىەت بو رن 

 كې  دۇ. مە   ە : 
 )بر ئەم د دېگە  ك  ( 
 )بر ىە پومت ك مس ن( 

 دېگەنگە  ورشەش. 
 توغرىسىدا  ئەرلىك ۋە ئاياللىق ئىسىمالرمەزمۇن:  -6
ە  جۈم ە  رچھايدۇ. دېگ« »رې   نننننن  ە 

دېگە   »   « ( »د     نننننننە منننننننەش )«»برن ڭننننننندا 
 ەم  ك » ەيە   ق ج س نننننننننننن        نننننننننننن  ى « »   نننننننننننن م مغە ەەي  دۇ. 

ج س ننننننن        ننننننن مد ن   بەم ت. شنننننننرنداە  مر بر يەمد  ىېئ ل  ەم  ك شننننننننەك  د  
 كە  ۈم  گە . چۈن  ى  ەم  ەيە   ۈ   د ن غە  ب كې  دۇ. مە   ە : 

 ە ز  ھ    رن ۋېھ   ې  ە  وەريدۇ(-)مېس ن  وغر 
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 مت  ارين

  

  

 :اآلتي ة أجب عن األسئلة -1

َ ملْ  (1)    ومعاوية الواجبات؟ يكتب احلسن ملِّ

 مل تأخر عدن ان؟ (2)  

 أين انقلبت السيارة؟ (3)  

 مىت انكسفت الشمس؟ (4)  

 الناس؟ماذا قال  (5)  

 عند انكساف الشمس والقمر؟  صلى هللا عليه وسلم مباذا أمرنا النيب (6)  

الَفاءِّ،  زْيَدْت فيه اِلمزة  والنون  قبل من أبواب الفعل الثالثي املزيد باب )اِّنْ َفَعَل= اِّْن+ فَ َعَل(، *
 .اِّنْ َقَطعَ  حنو: اِّنْ َفَتَح، اِّنَكَسَر،

 .الواردة فيه من باب )انفعل( استخرج من الدرس األفعال  -2

 :هات املضارع واسم الفاعل واملصدر من األفعال اآلتي ة تأمل املثال، مث  -3

 املصدر اسم الفاعل املضارع املاضي  

ر   اِّْنَكَسرَ    اِّْنكَِّسارٌ  م ْنَكسِّ رٌ  يَ ْنَكسِّ

 ........................................... ........................................... ........................................... اِّنْ َفَتحَ   

 ........................................... ........................................... ........................................... اِّنْ َقَلبَ   

 ........................................... ........................................... ........................................... اِّنْ َقَطعَ   

 ........................................... ........................................... ........................................... اِّْنَصَرفَ   

 ........................................... م ْنَشقي  ........................................... اِّْنَشقَّ   

 اِّجْنِّالء )اصله : اِّجْنِّالو( م ْنَجلٍّ  ........................................... اِّجْنَلىَ   
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 :الناقص امل طَاَوَعَة، تقول: فتحت  الباَب، فانْ َفَتَح. تأمل املثال، مث أكمل يفيد باب )انفعل(  -4

 انْ َفَتَح الب اب    .البابَ  املثال: فَ َتْحت    

 ..............................................................................................  كَسْرت  الك  وبَ  (1)  

 .............................................................................................. َقطَْعت  احلَْب لَ  (2)  

 .............................................................................................. قَ َلْبت  الكِّتَ ابَ  (3)  

 .............................................................................................. وَن الك ّفارَ املسلم   َهَزمَ  (4)  

 .تَ َفعَّلَ  اِّنْ َفَعَل كما رأيت. أما فَ عََّل، َفم طَاوِّع ه   م طاوِّع  فَ َعلَ   -5

 :تأمل املثال مث أكمل الناقص  

 .َتَكسََّر الزَُّجاج   .املثال: َكسَّْرت  الّزجاجَ   

 .............................................................................................. . َقطَّْعت  احلَْبلَ   

 .(الوصل مهزة حذفت" اِّنْ َفَعلَ " على االستفهام مهزة دخلت إذا)أَاِّْنَكَسَر؟    أَْنَكَسَر؟  * 

 :اآلتية االستفهام على اجلملأدخل مهزة  -2

 ؟ ..............................................................................................  .اِّنْ َقَلَبت السيارة   (1)  

 ؟ .............................................................................................. .باب  املطعمِّ  اِّنْ َفَتحَ  (2)  

 ؟ .............................................................................................. .امل ْشرِّك ون اِّنْ َهَزمَ  (3)  

 ؟ ..............................................................................................  .أب وك َأْسَلمَ  (4)  

 :اآلتية لباب )اِّنْ َفَعَل( وعنّي فيها املاضي واملضارع واسم الفاعل واملصدر تأمل األمثلة  -7

 .واْنَكَسرَ  وَقَع الك وب  على األرض (1)  

َفتح . (2)    .من الباب اآلخر ادخل هذا الباب ال يَ ن ْ

 .يف الّساعة اخلامسةِّ صباحاً  تَ ْنطَفِّئ أنوار  الّشوارع (3)  

ا َسَبب  اْنقِّالبِّ السَّيارة (4)    .اْنفَِّجار  إِّْحَدى َعَجاَلهتِّ

 . َغْزَوةِّ َبْدرٍّ  اِّنْ َهَزم املشركون يف (5)  
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 .وثالثوَن طالباً امل ْنَصرِّم بِّْضعٌة  ََتَرَّج يف املعهد العامَ  (6)  

َهزِّم (7)    .سافر الَفرِّيق املن ْ

 حملّ  يف وهي إليها، م ضافٌ ( إبراهيم مات) اجلملة هنا(. إبراهيم   ماتَ  يومَ  الشمس   انكسفت)  -8
 . مضافٌ ( يومَ )و جرِّ،

 :هاء أمثلة أخرى  

 .النت ائج   سافرت يوَم َظَهَرتْ  (1)  

 .اجلامعةَ  َمرِّْضت  يوم زار الوزير (2)  

 .و لْدت  يوم مات َج دِّي (3)  

َفع   يَ ْوم   هذا: }التنزيل ويف   ْدق هم الصَّادِّقني يَ ن ْ  [.119/ املائدة{ ]صِّ

 .َيوَم َمْوتِّ إبراهيمَ  :)يوَم ماَت إبراهيم ( تقديره  

*  

  

لو ج ودِّ  على اْمتَِّناع اجلََواب وتدل   )َلْوال فضل  الّل عليهم َلمات وا(. )َلْوال( حرف  اْمتَِّناعٍّ لو ج ودٍّ ،
، حنو: لوال اِلواء   َد اِلَواء الشَّْرطِّ ، أي و جِّ  .فَ َلم يَ ْهلِّكِّ النَّاس   َِلََلَك النَّاس 

 .املْعَن  وتأيت )لوما( أيضاً هبذا  

 :تَ ْقدِّيره   ح ذَف َخبه . ف  )لوال اِلواء ( االسم الواقع  بعدها مبتدأ  

 . ودٌ َلْوال اِلواء  َموج    

 .مريٌض لسافرت  معك وامْس َها وَخب ها، حنو: لوال أَنين وقد تأيت بعدها )أنَّ(  

ا    [.31/سبأ{]م ْؤمِّنِّني َلك نَّا أنْ ت م لوال: }حنو بالالم، يقرتن امل ْثَبت   وجواهب 

 :هاَء أمثلًة أخرى ل  )لوال(  

 " .حضرت  الَيومَ  أنا مريض فلوال االختبار  ما (1)  

 .اأَلرض   لوال الشمس  َِلََلَكتْ  (2)  

 .لوال احلََياء لََبكينا (3)  

لٌ  (4)    .لَدَعوتك إىل البيت لوال أنك م سَتعجِّ
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 :أك مل ما يلي -9

 ....................................... لوال اإلسالم (2) ....................................... .لوال العلم (1)  

 ....................................... شديد لوال أن البد (4) ....................................... لوال أنك مريض (3)  

 . )َمْن إبراهيم هذا؟( هنا )هذا( نَعٌت ل )إبراهيم(  *

 :باإلضافة، حنو َوَقَع بعد الَعَلم، أو امل َعرَّفِّ  يكون اسم  اإلشارة نعتاً إذا  

 َمْن حامٌد هذا؟ (1)  
 .َأرِّن ساعَتك هذه (2)  

 ملن جواز  السفرِّ هذا؟ (3)  
 أمفتوحٌة غرفة  املدرسني تلك؟ (4)  

 .[28النمل/ ]{إليهْم مث َتولَّ عنهم اْذَهْب بِّكَِّتايبِّ هذا فَأَْلقِّهْ } :ويف التنزيل  

 ."ال أح جُّ بعد عامِّي َهذاَلَعلِّّي " :  ويف احلديث، قال النيب صلى هللا عليه وسلم  

، وي  ْؤتى هبا يف الوْقف كما يف  * َيهْ  وما} :قوله تعاىل )لَِّم ْه(. هذه هاء  السَّْكتِّ  .{َأْدراَك َماهِّ

(. الضمري يف )ينكسفان(  * َفانِّ ... ال يَ ْنَكسِّ يعود إىل الشمس  )إن الّشمس والقمر آيتانِّ
يَء بالفعل  والقمر، ومها مؤنٌث ومذكر، ي  َغلَّب  املذكر  على املؤنث  .بصيغة املذكَّر تَ ْغلِّيباً وجِّ

 .وبنايت يدرسون باجلامعة حنو: أبنائي

فإذا رأيتمومها " :هنا احلال حمذوفة، إذ تقدير الكالم " ...فإذا رأَيْ ت مومها فادعوا هللا"  *
َفنيْ   ." ...م ْنَكسِّ

املفهوم  " الك س وف" مسترت يعود على ضمري " يَ ْنَجلي" فاعل ." َوَصلُّوا حىتَّ يَ ْنَجلي" *
ياق  .من السِّّ

ل كلَّ كلمة  -12  :مما يأيت يف مجلة مفيدة أدخِّ

 .اِّْنَكَسَر، اِّنْ َقَلَب، َتَكسََّر، َلْوال انْ َفَتح،  
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 الدرس الثالث و العشرون (23)

  

 .اْقرتَِاحًا يا أستاذ، إنَّ لديَّ  :حامـد

 ۇىنبتەكلىپىمبۇش ر.اىبا ستشىبمىنىڭببھشمىۇ:

 اْقرَتاُحك؟ )بعد قليل( نعم. ما… هذا التعميم ِاْنَتِظْر َحىتَّ أطَّلع على :املـدرس

بكۈتۈ بت  رغىن...ب)ۇىنباشىرۇرنمەنبۇ با خت  ر كىنبكۆ رۈ بۇولغىچەبببباوا تق چى:

 .بنىمەبتەكلىپىڭبۇش ر؟ھەاەبكىيىنب(ب

الواسِع  رأيك أن َنْنَتِقَل إىل الفصلجدًا. ما  إن َفصلنا هذا أصبح ُمكتّظا :حامـد

 .خاٍل اآلن الذي يف الطاَبق الثاني، فإنە

ببھشمىۇ: بۇ سىنىپ باىااىۇىزنىڭ بۇىزنىڭ بكەتىت. بۇول   باىستشڭچىلىق نجىبۇەك

اەۋ تتىاىبكەڭنىبسىنىپقشبكۆچۈكىمىزگەباشنۇيقباش ريدسىز،بچۈناىبھشىرنب

 ا بسىنىپبۇوشباشلۇى.

 .اقرأ الدرس ياُمْصَطَفى… املدير فيە  سديد. سأكلهمإن هذا رأٌي  :املـدرس

باىببباوا تق چى: بە  بۇشاشي.. بمەنبۇ  ىبم ەرنغش ھەاىقەتەنبۇ بدشخشىبپىاىنۇولۇى.

 م ستەفشبە  ررسىنباواوغىن.

 الظَّنِّ ِمَن ريًاَكث اْجَتِنُبوا آمنوا الذين أيها يا( }والبسملة االستعاذة بعد) :مصطفى

 أَحُدُكم َأحُيبُّ ْعضًاَب َبْعُضُكم َيْغَتبْ  َوال جَتسَُّسوا َوال إمثم الظَّنِّ َبْعَض إنَّ

{  رِحيمٌ  َتوٌّاب اهلل إنَّ ْاهللَّ واتَُّقوا َفَكِرْهُتُموُه َمْيتًا َأِخيەِ  حلََْم يأكَل أْن

 [.12/ احلجرات]

ب :م ستەفش بۇشكلىغشنۇرن بۇىلەن بۇىسمىلال بۋ  بتەلە باىلىغشن اىبب} ىيىن(ك)پشنشھلىق

مۆمىنلە ر!بن  رغ نبگ مشنال رەرنبسشالىنىڭال رب)دە ىباشاىلىۇراىلىنرڭال رغشبۋ ب
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كىشىلە رگەبگ مشخنو رل قباىلمشڭال ر(،بۇەىىبگ مشنال ربھەاىقەتەنبگ نشھت  ر،ب

بغەدۋرتىىنب بۇىنرڭال رنىڭ بي بۇىن باىزەرمەڭال ر، باەدىبىىن( )مۆمىنلە رنىڭ

باېنرن باۆلگەن بۇىنرڭال ر بسىلە رنىڭ بگۆكاىلمشڭال ر، ىىنبۇرشىڭال رنىڭ

بيبب4دېيىشىن بدشات  رمشدسىلە ر با  ى بدشات  ريمسىلە ر؟ بيەلل باو را ڭال ر بەللتىن

باىلغ چىۇ  ر،ب با ۇ ل بۇەكم  بتەۋۇىسىىن باىلغشن( )تەۋۇەاىلغ چىال رنىڭ

 {[.12)ا ال رغش(بنشھشدىىتبمېھنربشنۇ  رب]

أْقرتَََب  الدروس السابقة واْجَتِهُدوا، فقد نكتفي هبذا الدرس. راجعوا :املـدرس

 .االْمِتحان

ۇىزبۇ بە  ررسبۇىلەنبۇولۇىباىلىمىز.باىلگىنىباۆتاەنبە  ررسلە ر ىبتەكني رببباوا تق چى:

 .اىلىڭال ربھەمۇ بتىنرشىڭال ربچۈناىباىمتشھشنبدىقىنال باشلۇى

 . َفإَذا هو قريبٌ  كنَّا َنُظنُُّە بعيدًا، :خمَُْتـارٌ 

باىمتشھشنغشبخىلىبۋياىتبۇش ربە  بم ختش ر: قىنال باودالدتت ق،بت د اسىزبا بدىبۇىز

 اشپت .

 أستاذ؟ َمىَت َتْنَتِهي الدِّراسة يا :حامـد

 اىبا ستشىب،باوا شباشچشنباشدشغلىشىۇ ؟بھشمىۇ:

 .ُمْنَتَصِف هذا الشهر أظنَُّها َتْنَتهي يف :املـدرس

 م ك باشدنىڭباوتت  رلىنرۇيباشدشغلىشىۇ بە  باودالميەن.بمەنبا  ىبباوا تق چى:

 املعهد؟ ألنا ممَُْتِحُنون من خارج :خمتـار

 ۇىزەرنباونۋرنستىتبسىنتىۇرنباىمتشھشنباشلغ چىال ربۇش رم ؟بم ختش ر:

 .املعهد االختبار الشََّفوّي ممتحنون من خارج نعم، َسَيْشرتَُِك يف :املـدرس

                                                             
 بغەدۋ تنىڭبىريشە باەۇىھباىاەنلىاىگەبتەمسىل.ب4
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باونۋرنستىتبسىنتىۇرنباىمتشھشنباشلغ چىال رببباوا تق چى: ك نۇيق.باىغىزچەباىمتشھشنۇي

 اشتنىشىۇ .

 .االمتحان، فقد اْلَتَحْقُت متأخِّرًا أحيَِقُّ يل أن أدخل يف :ولـيم

(باەە  ررس)مىنىڭباىمتشھشنغشباشتنىشىشمبالدىقبۇوالمۇ ،بچۈناىبمەنببۋرليەم:

 كىچىاىپبكىنگەن.

 .يف االمتحان االمتحان ِبَشْهَريِن َفَلُە حقُّ الدخول اْلَتَحق قبلَ نعم، َمْن  :املـدرس

ك نۇيق.بكىماىباىمتشھشنۇرنباىااىباشيباىلگىنىب)ە  ررساە(اشتنشكقشنببباوا تق چى:

 ۇولسشبا نىڭباىمتشھشنغشباشتنىشىشىبھەالىقت  ر.

 فأرجووبعَد غٍد فإنين مسافر إىل جّدة،  يا أستاذ، سَأِغيُب َغدًا :حامـد

 .السَّماح

اىبا ستشى،بمەنباەتە،باۆگۈنبكىلەملەميەنبچۈناىبمەنبجىۇە گەبۇش ررمەن،ببھشمىۇ:

 ك ڭشبمشڭشب روخسەتباىلىشىڭىنباۈمۈتباىلىمەن.

 أالبدَّ من هذا السفر؟ :املـدرس

 ۇ بسەپە ر ىبچوا مباىلىشىڭبكىن كم ؟بباوا تق چى:

 .ملَُْضَطرُّ إىل ذلك نعم، واهلله إنِّي :حامـد

ك نۇيق.بيەللبۇىلەنباەسەمبمەنبۇ بسەپە ر ىباىلىشقشبمەجب  رىبۇول  ببھشمىۇ:

 اشلۇرم.

 وإذا مررت مبكتبة هناك فاْشرتَِ يل نسختني. ال َبْأَس بعد ِإذِن املدير :املـدرس

 .ُمْفرتََِق الطُُّرِق يف حيِّ املكتباتِ  من لساِن العرب من املكتبة الَت َعَلى

ەگە ربسەنبا بابم ەرننىڭب روخسىتىىنباشلغشنۇرنبكىيىنبۇىنرشتشبچشتشقبدوق.بباوا تق چى:

(بتشببيملاتبشتِبحي بدە رەراىبكۈتۈپخشنىغشبۇىنرپباشلسشڭبھەديىلبمەكتەۇشتب)
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باە ر ب) بلىسشن ل بمشڭش بكۈتۈپخشنىۇرن بەوام كىۇراى شِنبلسدولال رنىڭ

 (تىنباىااىبن سقشبسىتىۋيلغىن.يلعنب

   

 گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:بۇ دەرىستىكى 

 توغرىسىدا  بابى« اِّفْ تَ َعلَ »مەزمۇن:  -1
ھ ند ن ( ىېئ    ھ س نن بنەب  بر د م ننننننننننننننن م زد   ۈچ ئەمى  نك مەز ند )

 بەب  روغھ   دا رور    ۆ  ۆر م ز.« »بو غە  
ب ھ  دا (ى  ەمە  ننننننننننننن نننننننننننن س ن  ە د دا ب ھ  ر نمە ئەمز  )«»برن ڭدا ىېئ  س ن 

  ۆ ۇ م د  رۈم  س دۇ. مە   ە : « »ز يەد دۇم. مە د ھ؛ « »
 )كۈرمەكى   س  زام بو مەق(/

 )ەەرسەشمەق(/ 
 دېگەنگە  ورشەش. 

 قائىدىلەر:  مۇھىمبۇ باب توغرىسىدىكى 
ى  ھ؛ ئەم »    «»ى «»  س ن  ردۇ  دا «»بەب ە ىېئ  س ن (  ەگەم بر 1

دۇ. غننە  ننە م شننننننننننننننن ننۆ كې  نن«» —« »د    «»بو  ننننننننننننننننەى بننەبس ننن  ۆ ۇ م  
 مە   ە : 
 )يە ەند؛ى گۈز   رۈ  ە ك ھد؛(   ←←
 ) ە   د؛ى يەد  ەر  (←←
 )رە ەن ە  د؛ى د  ا ە  د؛(   ←←

 دېگەنگە  ورشەش. 
غنننە  نننە منننەشننننننننننننننن رمۇن   ننندغنننەم «»ن  «»د    «»بر م  نننننننننننننننننە  م   ۇ ننند  

س  غە  ە مەشننننننن رمۇن       ننننننن «»ن  «»دېي شنننننننمرى شنننننننرن ڭد ك « »ە   ۆ 
 دېي شنننننمر روغھا. برن ن  ننننە  ب  ر  غە يەڭگ    ك ئە ننننن ل« »   دغەم ە   ۆ

 ە   ش  ن   بەم ت. 
    «»ى «»ى «» ننننننننننننننن س نننن  ردۇ  ننندا «»(  ەگەم بر بنننەب نننە ىېئ  س نننن 1

غنننننننە «» —« »د    «»بنننننننەبس نننننننن  ۆ ۇ م  ئەمى  ھ؛ بو  نننننننننننننننننننننەى « »
  ە م ش ۆ كې  دۇ. مە   ە : 
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)رە   د؛ى   خ  يەم ە  د؛( ←←
 )رە م ند؛ى ەە يم  ە  بو د؛(    ←←
 )زۇ رمغە  رچھ د؛ى روم ند؛(←←
 )كۆمد؛ى رە  م رەى  (←←←

 دېگەنگە  ورشەش. 
غننننننننە  ننننننننە مننننننننەشننننننننننننننن رمۇن «» —« »د    «»بنر م  ننننننننننننننننننننننە ن م   نۇ نننننننند  
 د ن   ش      دۇ. « »       س    دغەم ە   ۆ 

ھ؛ ئەمى  « »   « » ننننننننننننننن س ننننن  ردۇ  نننندا «» ەگەم بر بننننەب ننننە ىېئ  س ننننن 3
 غە  ە م ش ۆ كې  دۇ. مە   ە : «»بو  ەى  ر م 
 )ەومە  ى  ەە ند؛(←←
 ) ر ش  ى رررەش  (←←
 )ررر  ى ىەيد  ند؛(←←

  دېگەنگە  ورشەش. 
 توغرىسىدا  بابىنىڭ مەنىسى« إِّفْ تَ َعلَ »مەزمۇن:  -2

بر بەبس ن كۆن ر ل مەن  ن  بو رنى  ر من ن   ۇ د ن ب ھ د  بوي ننرنرش 
 ( مەن   س   رە رم دۇ. مە   ە : )

 () ە از كۆرۈم  د؛ ←)مە   ە از كۆرۈمد  (
←          

 ) وەرغرچ  م ي غ  د؛( مە   وەرغرچ  من  ي غد  
 دېگەنگە  ورشەش. 

پ بابىدىكى پېئىلالرنىڭ ئۇالنما ھەمزىسىنىڭ تاشلىنى« »مەزمۇن:  -3
  كېتىشى توغرىسىدا

( ە  ئەمز  )بو غ ەگەم بر بەب     ىېئ   من ن  ە د غە  وماق ەوشرمۇ    
 ك ھ ەى  رن ڭد     ر نمە ئەمز   رەش  س ۆ كې  دۇ. مە   ە :

←
  

 ) ە  ھ  وغر  من  رە   مەيى ە ز من  رە   غەنمر(
 دېگەنگە  ورشەش. 
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 توغرىسىدا  «إَِّذا»مەزمۇن:  -4
بو  نننننە « »دېگە  جۈم ە  رچھايدۇ. برن ڭد    « »رې   ننننن  ە 

م دۇ. بو رنى  ر  رش رم رت ب ھ   شس ن ىەيدا بو غەن    س   رە ر« »
 ر    ننننننننننننننن م  ق جۈم  گە ك ھ نننننندۇى  ەممننننننە جۈم  س نننننن بېشننننننننننننننن غنننننە ك ھمەينننننندۇى بە    

   نن   كې  ۆ  ( رن ڭد ن كېي ن  ېس   نن ز ) ور رم  نن غە ك ھ دۇ. شننرنداە ى 
   گە بو رش مر دۇمۇ . مە   ە : 

 (مە    س پ ە ك ھ ەمى  رش رم رت  رن ۋېھ   ېت مرد ھ؛  و  رم دۇ)

 (مە   ۆيد ن چ   ەمى  رش رم رت   ش ك رۈ  د  ب ھ دو ت ررم دۇ)
 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  «َظنَّ »مەزمۇن:  -5
بو  ە  ە    « »د ن  رچھايدۇ. برن ڭد    « »رې     ە 

جۈم  ننننننند    گە    رە  م بو غنننننننە        رو ننننننندۇمغرچ س  ز بەم  نننننننك  وەرر ننننننندۇ. 
 مە   ە : 

←
 ە (د ن  وي يم)  م  قە  يې  س ن ەە د؛(   )مە    م  قەنس  يې  س ن ەە د؛ 

 )مە  ە يەمەت بو  دۇ د ن  وي  مەيمە (  
 دېگەنگە  ورشەش. 

د ن   بەم ت       مە نننننننننننننند م ەوشننننننننننننننرمۇ  نننننننننننننن س ن «»   « » —« »
 ە د غە ك ھ دۇ.  ەند ن يە ننە مە مە نند من  رو دۇمغرچ  بو غەن    غە  ە ننە ننە  
ز بەم  ك  وەرر دۇ. بر يە ننننننە مە مە نننننند م       رو دۇمغرچ س ن  ومن دا ررم دۇ. 

 مە   ە : 
←

 )  م  قە   ە ە (          )مە    م  قەنس   ە ە  د ن  وي يمە (
 

 ( دۇق ب زى   س ەن م    ج س م  ە  ئ ە يە غەنس  چەى  مەيدۇ د ن  وي  غە  )
 دېگەنگە  ورشەش. 
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 مت  ارين  

 :اآلتي ة أجب عن األسئلة  -1

 ما اقرتاح حام د؟ (1)  

 ثالثة أمور. ما هي؟ يف اآلية الكرمية الواردة يف الدرس عن هنى الّل تعاىل (2)  

 الّل تعاىل الغِّْيَبَة؟ مباذا شبَّهَ  (3)  

تَ َعل( زيدت فيه مهزٌة قَ ْبَل الفاءِّ، وتاء بعدها،الثالثي املَزِّيد باب  من أبواب الفعل - حنو:  )اِّف ْ
 .اِّْرتَ َفع، اِّْشرَتى، اِّنْ َتَظر

 .األفعال الواردة فيه من باب )افتعل( استخرج من الدرس  -2

 :هات املضارع واألمر واسم الفاعل واملصدر من األفعال اآلتية تأمل املثال، مث  -3

 املصدر الفاعلاسم  األمر املضارع املاضي  

 اْنتِّظَ ارٌ  م ْنَتظِّرٌ  اِّنْ َتظِّرْ  يَ ْنَتظِّر   انْ َتَظر  

 ............................... ............................... ............................... ............................... اشرتَكَ   

 ............................... ............................... ............................... ............................... اْمَتحنَ   

 ............................... ............................... ............................... ............................... اْجَتَمعَ   

 اِّْلتَِّقاٌء )أصله:اْلتَِّقاٌي( ............................... ............................... ............................... اْلتَقىَ   

َْتارٌ  ............................... ............................... اْخَتارَ     اختَيارٌ  ِم 

تَ َعَل(انق ل  تأّمل املثال، مث  -4  :األفعاَل اآلتيَة إىل باب )اف ْ

 (.داالً  تاؤه أبدلِّتْ  زاياً  أو ذاالً، أو دااًل، افْ تَ َعل فاء كانت إذا) اْزَدَحم زََح مَ   

 …………………… زَانَ   
  

 …………………… ذََكرَ   
  

 …………………… َدَع ا  
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 :انقل األفعال اآلتية إىل باب )افتعل( تأمل املثال، مث  -5

 (.طاءً  اؤهت أ ْبدَِّلتْ  ظاءً  أو طاًء، أو َضاداً، أو صادًا، افْ تَ َعلَ  فاء   كانت إذا)  اْصطَبَ رَ  َص بَ رَ   

 ………………… َصَفا  
  

 ………………… ضَربَ   
  

 ……………… ظَلَ مَ   
  

 …………………  طَلَ عَ   
  

تَ َعَل( تأمل املثال، مث  -2  :انقل األفعال اآلتية إىل باب )اف ْ

 (تاءً  أ بدَلتْ  واواً  افْ تَ َعل فاء   كانت إذا) اتَّقى َوقَ ي  

 …………………… َوَص لَ   
  

 …………………… َوَح دَ   
  

 …………………… َوفِّ قَ   
  

 :يأيت، مث بنّي باب ه اذكر أصل كل مما -7

 :من باب  أصله: َنَظرَ   انْ َتَظرَ   
تَ َعلَ    .اِّف ْ

 والتاء اِّْنَكَسرَ  زيدت فيه اِلمزة

 ........................................................................ ................................ …………………… اِّنْ َفَتحَ   

 ........................................................................ ................................ …………………… اِّنْ تَ َقلَ   

 ........................................................................ ................................ …………………… اِّنْ َتَشرَ   

 ........................................................................ ................................ …………………… اِّنْ َقَطعَ   

 ........................................................................ ................................ …………………… اِّنْ َتَصرَ   

تَ َعَل( امل طَاَوعة، حنو: رَفَ ْعت  الصوَت، فاْرتَ َفَع. تأمل املثال، مث من معان باب  -8 أكمل  )اف ْ
 :الناقص

 .الصوت   اِّْرتَ َفعَ  .رفعت  الصوتَ   
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 ............................................. َمألت الك وبَ   

 ............................................. مَجْعت  الط البَ   

 :املختلفةَ  اآلتية لباب )افتعل( وعنّي فيها املاضي واملضارع واألمر وامل ْشتَ قَّاتِّ  تأمل األمثلة  -9

َهنَّمَ  نَ ق ول   يَ ْومَ  له: } التن زيل يف( 1)    [.32/ق{ ] دٍّ َمزِّي مِّنْ  َهلْ  َوتَ ق ول   اْمَتألتِّ  َهلِّ  جلِّ

 [.132/ طه{ ] َعَلْيها َواْصَطبِّْ  بالصَّالةِّ  َأْهَلكَ  َوأم رْ : } تعاىل قال( 2)  

 .َصَباحٍّ  تالوة القرآنِّ الكرمي من اإلذاعةِّ كلَّ  َأْسَتمِّع  إىل (3)  

 .إلَْيك م َنْشَرَة األخبار أيُّها امل ْسَتمِّع وَن الكَِّرام، : يقول امل ذيع   (4)  

 .امل ْلتَ َزم يوم اعتمرت   دعوت الّل يف (5)  

ْم. ال (6)    .َتك ْن َعابِّساً  ابْ َتسِّ

َْوعِّد َسَفري بِّأيبِّ َهاتِّفِّياً، وأْخبَ ْرت ه اتََّصْلت   (7)    .مبِّ

ب  حيَْ  ال َحْيث   مِّنْ  َويَ ْرز ْقه   َِمَْرَجا َله   َُيَْعلْ  اللّ  يتَّقِّ  وَمنْ } :تعاىل قال( 8)   -2/ الطالق] { َتسِّ
3. ] 

ه  املسلموَن يف (9)   م إىل الكعبةِّ املشرَّفة يَ تَّجِّ  .َصَلواهتِّ

 .(مسلم رواه". ) منَّا فليس له ليس ما ادََّعى َومنْ : "  وسلم عليه هللا صلى قال( 12)  

ْذت   الْيَتينِّ يَ  يقول   َيَدْيهِّ  َعَلى ْالظاِّمل   يَ َعضُّ  ويَ ْومَ : ) الفرقان سورة يف تعاىل قال( 11)    الّرسولِّ  مع اَتَّ
 [.28-27/ الفرقان( ] َخلِّيالً  ف الناً  َأَتِّذْ  ملَْ  لَْيَتينِّ  يَاَويْ َلىَت  َسبياًل؟

 (.التاء يف اِلمزة أ ْدغِّمت ائْ َتَخَذ،: أْصل ه. َأَخذَ  مِّنْ ( افْ تَ َعل) اَتََّذَ )  

تَ َعلَ +  َْ  أ - تَ َعَل؟= اف ْ  [.153/ تالصافا( ] البَ َنني على البناتِّ  أْصطََفى: ) تعاىل قال َأف ْ

م تَ َوقَّع، َتْدخ ل على اجلملة االمسية،  )فَإَذا هو َقريٌب (. هذه )إذا الف َجائِّيَّة (، وت فيد  وقوَع أمرٍّ َغري  -
 .بَ ْعَدهاوُيوز االبتداء  بالّنكرة 

 .أّول الكالم ال تأيت )إذا الفَجائِّية ( يف  

 (:الف َجائِّيَّةِّ  إذا) ل  أمثلة هاء  



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

273 

 .اجلامعة جالسٌ  دخلت الفصل فإذا مدير   (1)  

 .السرير دخلت الغرفة فإذا حيٌِّّة على (2)  

 .بالباب خرجت من البيت فإذا صديق (3)  

 .طَبيب أنتَ  ظَنْنت َك مَدرِّساً فإَذا (4)  

 يَده   َونَ َزعَ *  مبني انٌ ث  ْعبَ  هيَ  فإذَ  َعَصاه   فَأَْلَقى: } السالم عليه موسى قصة يف التن زيل ويف( 5)  
 [.128-127 األعراف،{ ] لِّلنَّاظِّرِّين بَ ْيَضاء   هيَ  فَإَذا

 :)َأظ نُّها تنتهي...( تنصب )ظن( مفعولني أصل ه ما مبتدأٌ وخٌب ، حنو  -

 .َأظ نُّ االمتِّحاَن قريباً  . قريبٌ  االمتحان    

 .َأظّن املديَر يأيت َغداً  .املدير  يَْأيت غداً   

 [.32/ الكهف( ]  قائمةً  السَّاَعةَ  أظنُّ  َوَما: ) التن زيل ويف  

ْل )ظنَّ( -01  :على اجلمل اآلتي ة َأْدخِّ

   ................................................................................  ظَنَ ْنت   .حامٌد مريضِّّ  (1)  

 ؟   ................................................................................ أََتظ نُّ  . االخ تبار  سهلٌ  (2)  

   ................................................................................ َأظنُّ  . الطائرة متأخرةٌ  (3)  

   ................................................................................ َأظ نَّ  . أنَت مريضٌ  (4)  

   ................................................................................ ظَنَ ْنت   .يَ َتأخَّر اليومَ  امل درِّس   (5)  

 ؟ ................................................................................ أََتظ نِّّنيَ  . ه و مْسلمٌ  (6)  

ب ون (7)      ................................................................................ َنظ نُّ  .هم رَاسِّ

َحانِّ  زَمِّيالكَ  (8)      ................................................................................ َأظ نُّ  .نَاجِّ

   ................................................................................ َأظ نُّ  . جم َْتهَِّداتٌ  الطالِّبات   (9)  

 ؟ ................................................................................ أَتظن   . أَنَا َضعِّيفٌ  (10)  
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املصدر املؤول على  املْصَدرِّي َّتَ نْيِّ، فَ ي  ْنَصب  و)َأْن(  وُيوز أن تدخل )ظنَّ( على )َأنَّ( -
 :ويس دُّ َمسدَّ املفعولني، حنو املْفع وليَّة،

 . َأظ نُّ َأنَّ االمتحان َسهلٌ  . )أ( االمتحان  سهلٌ   

 [.22/ لتفص{ ] تَ ْعمَلون ممَّا َكثِّرياً  يَ ْعَلم   ال هللا أنَّ  ظَنْنت مْ  ولكن: } التن زي ل ويف  

 َأنْ  نُّ َتظ  : } تعاىل قوله ومنه. يرسب   أمحدَ  ظننت ما: أي أمحد ، يرسبَ  أنْ  ظنَ ْنت   ما( ب)  
َا ي  ْفَعلَ   [.25/ القيامة{ ] فَاقَِّرة هبِّ

 .الواردة يف التمرين السابق أدخل )أنَّ( مث )ظنَّ( على اجلمل  

 .اآلتي ة: َخلِّيل، َسبِّيل، ث  ْعبان هات مجع األمساء  -11

، اْجتَ َنب، اْغَتابَ  مضارعَ هات   -12  .األفعال اآلتي ة: َعضَّ

: حنو كاناً،م املدخول   كان إذا"  يف" بغري( َدَخْلت ه  : )نقول(. االمتحان يف أدخل أن يل أحيِّقُّ )  -
/ الكهف{ ] َجنَته   َوَدَخلَ : } التن زيل ففي"  …الغرفةَ / السُّوقَ / املسجدَ / البيتَ  دخلت  "

35] 

... تحاناالم يف/ اإلسالم يف دخلت  : "حنو مكاناً، املدخول   يكن مل إذا"  فيه دخلت  : "ونقول  
َواجاً  اللّ  دِّين يف َيْدخ ل ونَ  النَّاسَ  َورَأْيتَ : } التن زيل ففي"   [.2/النصر{ ] أف ْ

 [.3.-29/الفجر] { َجنَّيتِّ  واْدخ لِّي عَِّبادِّي يفِّ  فَاْدخ لي: } تعاىَل  قولِّهِّ  يف األمرانِّ  اجتمع وقد  

َيغِّ م َباَلَغةِّ  ،" التَ وَّاب  " أي الذي يَ ت وب  على عِّباده كثريًا، وهو على وْزنِّ "فَ عَّال"  - وهو من صِّ
 .اسمِّ الفاعِّل

َيغِّها أيضاً     :ومن صِّ

يم :حنو َفعِّيل،    .رَحِّ

 .َغف ور :حنو  فَ ع ول،  

 .َحذِّر :حنو َفعِّل،   

 .مِّْعطَاء :حنو مِّْفَعال،  
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يَغَة "فَ عَّال    .مَسَع، أَكَل، عبس من هذه األفعال: َرَزَق، َوَهَب، َعلَِّم، " ص ْغ صِّ

يَغَة "َفعِّيل " من   َع، َقَدَر، َعلَِّم، ص ْغ صِّ  .َبَصرَ  هذه األفعال: مسِّ

يَغَة "فَ ع ول " من هذه األفعال: َغَفَر، َشَكَر، َصبَ َر، َعَبَس،    .أَكلَ  ص ْغ صِّ
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 الدرس الرابع و العشرون  (24)

  

 .علي يا النافذة افتح :املدرس

 اىباەىل،بەرنرزرىنباشچقىن.بباوا تق چى:

 .ِمْزالُجها اْعَوجَّ َفَقدْ  َتْنَفتُح، إهنا ال :علـي

 اىگىلىپبكەتاەن.اىلغ چىبەرنرز باىچىلمشدۇ ،بچۈناىبا نىڭبباەىل:

 اْعِوجاِجە؟ َتْقِومُي مُيِكن أال :املدرس

 ا نىڭباىگىلىپبكەتاەنبدىنرىنبتۈىلىگىلىبۇوملشمۇ ؟بباوا تق چى:

 .من ذلك َنَتَمكَّن ومل حاَوْلنا، :علـي

 ۇىزبتۈىلەكاەبا  ر ن  بۇشات ق،بلىاىنبتۈىلەكاەباشەرنبۇوالملىۇ ق. اەىل:

 .َغْضبانُ  كأنَّك. يا أمحد حمَُْمر   َوْجُهك :املدرس

 اىباەمھەەبدۈىۈڭباىزىرنرپبكەتىت.بخ ەەىبسەنبغەى پلەنگەنۇ ك.بباوا تق چى:

 .ميّن ِبُسْخِريِتەِ  جعفر أْغَضبين نعم. لقد :أمحـد

 ك نۇيق.بمىىنبجەافە رنىڭبمەسخىن باىلىشىبغەى پلەنۇۈ رەى.باەمھەە:

 يا: }ُجراتاحلُ  سورة يف تعاىل قولە تسمِع أمل ياجعفر، …وَتَوضَّْأ قم :املدرس

 منهم ًاخري يكونوا أنْ  َعَسى َقْومٍ  ِمْن َقْوٌم َيْسخرْ  ال آمنوا الذين أّيها

 {.منهن خريًا َيُكنَّ  أن َعَسى ِنساٍء ِمْن ِنَساءم وال

بسۈ ر ببباوا تق چى: بيەللنىڭ بسەن بجەافە ر، باى باشلغىن... بتەھش ر ت بت  ر، او رن ڭۇرن

ب بۇب}ھ ج  ريتتىاىبسۆىرىنباشڭلىمىغشمن ؟ بدەنە باەۋم بۇىن ىنباىبمۆمىنلە ر!

باشە مىن(ب بۇىن بدەنە باشە م بۇىن بجشمشاە ى، بۇىن بدەنە بجشمشاە بۇىن ب)دە ى اەۋمىن

خىن بنىڭبنەىرنرۇ (بمەسەللبمەسخىن باىلمىس ن،بمەسخىن باىلىنغشنباەۋمب)ي
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اىلغ چىباەۋمۇرنبدشخشىنيقبۇول كىبم ماىن،بسىلە رنىڭباش ريڭال رەراىب

بمەسخىن باۆىاش ري باشدشلال رباشدشلال رم  باىلىنغ چى بمەسخىن  باىلىشمىس ن،  

بلال رەرنبدشخشىنيقبۇول كىنىڭبە  رگشھىۇي(بمەسخىن باىلغ چىباشدشەللب)ي

 {ماىن م

 .إليە وَأُتوُب اهلل أستغفرُ . بلى :جعفـر

 ك نۇيق.بمەنبيەللەرنبمەغپىن تبتەلە باىلىمەنبۋ بيەللغشبتەۋۇەباىلىمەن.بجەافە ر:

 جيب. لنحوا يف َضعيفًا أراك(. الدفرت لە ُيَسلُِّم) .أيوب يا دفرتك خذ :املدرس

 .جتتهد أن عليك

بتشپش  ر  ببباوا تق چى: بە پتىنرىنباوا تق چىغش با  ب) بە پتىنرڭىنباشلغىن. اىباشد ب،

بتىنرشىشىڭب بسەن بۇىلۇرم. باشجىزلىقىڭىن بسىىنبگىنيممشتىاىۇي بمەن ۇىنرۇ (

 كىن ك.

 .اهلل إن شاء :أيوب

 خالىسا.اهلل  اشد ب:

 .يا حامـد اآلية اقرأ :املدرس

 اىبھشمىۇباشدەتىنباواوغىن.بباوا تق چى:

 اْسَودَّتْ  الَِّذيَن اَفَأمَّ ُوُجوٌه وَتْسَودُّ ُوُجوٌه َتْبَيضُّ  يوَم( }االستعاذة بعد) :حامـد

 وَأمَّا  َتْكُفُروَن مْ ُكْنُت مبَِا الَعَذاَب َفُذوُقوا إمياِنُكمْ  َبْعدَ  أَكَفْرمتُْ  ُوُجوُهُهْم

/ عمران آل{]وَنَخاِلُد ِفيَها ُهْم ْاهلله َرمحَِْة َفِفي ُوُجوُهُهْم اْبَيضَّْت الَِّذيَن

156-157.] 

ۇ (بك بكۈنۇ ب)دە ىباىيشمەتبكۈنىب})پشنشھلىقبتەلە باىلغشنۇرنبكىيىن(ب ھشمىۇ:

ب)دە ىب بۇەىىبدۈىلە ر باشاىنرۇ ، ۇەىىبدۈىلە رب)دە ىبمۆمىنلە رنىڭبدۈىلىنى(

ب)پە ررشتىلە رب باش ريدغشنال رغش بدۈىى باش رريىۇ . بدۈىلىنى( ك ففش رال رنىڭ
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ب بكشپىن»اېيتىۇ كى( بۇولۇ ڭال رم ؟ بكشپىن بكېيىن باېيتقىنىڭال رەرن باىمشن

باشىيۇىنب باۈچۈن بي106«ب]تېتىڭال رۇولغشنلىقىڭال ر بدۈىىباشاش رغشنال ر ەللب[.

ب)دە ىبجەننەتتە(ب با نىڭۇي با ال ر بۇولىۇ ، ب)دە ىبجەننەتتە( نىڭب ر مھىتىۇ 

 {[103مەڭگۈباشلىۇ ب]

 .أيوب احلديث يا اقرأ :املدرس

 ،بھەەرسىنباواوغىن.اىباشد ببباوا تق چى:

 : عليە وسلمالنيب صلى اهلل  اهلل عنە عن مالٍك رضي َأَنس ْبنِ  َعْن :أيـوب

 حىت النَّْخلِ  وعن َصالُحها، َيْبُدوَ  حىت الثََّمَرة َبْيعِ  هنََى عن َأنَّە"

 ."َيْصَفارُّ  أو قال: حيََْمارُّ  وما َيْزُهو؟: َيْزُهَو. ِقيلَ 

ب)يەللبعنە  رضياەنەسباىبىنبمشلىك) اشد ب: باش راىلىقبپەدغەمبە ر ەبصلىبيەللبعلي(

مىۋرىنبب(صلىبيەللبعليەبوسلمپەدغەمبە رب)»(ەرنبنەالىباىلىنۇراى:ب وسلم

سىت.بپىشمىغىچەبسىتىشتىنبتوسىتبۋ ببخو رمىىنبسش رغشميىغىچەبسىتىشتىنبتو

بەريىلۇى-؟سش رغىيىمبەرگەنباشنۇيقبۇولىۇ  ب)ب. ەللبعليەبصلىبيپەدغەمبە ر

  «ەرۇى.-(باىپقىزرلبۇولىۇ بدشكىبسشپسىنرقبۇولىۇ وسلم

 (ويسلِّم املراقب يدخل)

 كىنرۇ بۋ بسشالمبۇىنرۇ ()كۈى تچىب

صالة  اْنَتَهتْ  بعد ما امُلَصلَّى َأْمِس يف ُوِجَدت ساعةم  يف مكتيب :املراقب

 .ينتهي الدرس بي بعَد ما َفْلَيتَِّصلْ  ساعُتە فمن ُفِقَدت الظههر

كۈى تچى:بمىنىڭباىشخشنشمۇيبپىشىنبنشمىزرۇرنبكىيىنبنشمشىباوا دۇرغشنبجشدۇيبتۈنۈگۈنب

ب بۇولسش بدواش بكەتاەن بكىشىنىڭبسشاىىت باشنۇيق بۇش ر. بسشاەت بۇىن   ررسبەتىپىۋرلىنغشن

باشخىنالكقشنۇرنبكىيىنبمەنبۇىلەباشالاىالكس ن.ب
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 (وخيرج املراقب يسلِّم)

 كىتىۇ ()كۈى تچىبسشالمبۇىنرپبچىقىپب

 
 

 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:

 توغرىسىدا  بابى« اِّفْ َعلَّ »مەزمۇن:  -1
ھ ند ن ( ىېئ    ھ س نن بنەب  بر د م ننننننننننننننن م زد   ۈچ ئەمى  نك مەز ند )

 بەب  روغھ   دا رور    ۆ  ۆر م ز.« »بو غە  
    ب ھ ( ر نمننننننننە ئەمز  )  ننننننننننننننن نس ننننننننن  ننننننننە نننننننند نننننننندا ب نھ«»بنرن نڭنننننننندا ىنېنئ ن نس ننننننننن 

  ۆ ۇ م د  رۈم  س دۇ.« »ز ينەد ندۇم. مە ننننننننننننننند ھ؛ « »ئە ننننننننننننننن ننننننننننننننن  ەنگە  
. نرە ننننننننننننننننننەنس   رە رم ننننندۇ-شنننننننننننننننرنننننداە ى بر بننننەب نننننە كە گە  ىېئ   م م ڭ     ەي ننننب

 مە   ە : 
 (ە پ  ز ل بو مەق)/
 )  گ  مەكى  ەگھ   بو مەق( /

 )كۆكەممەكى يېش   شمەق(/
 دېگەنگە  ورشەش. 
  ھ د ن ( ىېئ    ھ س ن بەب ۈچ ئەمى  ك مەز د )يەنە شرن ڭد كى 

 بەب  روغھ   دا رور    ۆ  ۆر م ز.« »بو غە  
 دا ب ھ (ى  ەمە  نننننننننننن ر نمە ئەمز  )  نننننننننننن س ن  ە د دا ب ھ«» برن ڭدا ىېئ  س ن

 ۇ م د   ۆ« »ز يەد دۇم. مە نند ھ؛  «»ئە نن نن  ەنگە   ب ھ (    ە ف )
 بر بەب ە كە گە  ىېئ   ممر م ڭس   رە رمۇن كې  دۇ. مە   ە :  رۈم  س دۇ.

 بو مەق() ەى ېھ ق /
 )ە پ  ز ل بو مەق(/

 )ەەى ەما بو مەق(/ 
 دېگەنگە  ورشەش. 

 رۆ  ند    ىېئ   من ن بەب  ھ س   ەيھ ڭ م. مەشىق: 
 )كۈچەيمەكى كە   س ەشمەك(/
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 ) ەيھ  مەقى بۆ ۈنمەك(/
 )يېھ  مەقى يوم مەق(/

 )رەمەەن كەرمەكى رەمە مەق(/

 توغرىسىدا  «ىر»مەزمۇن:  -2
دېگە  « »برن ڭد    دېگە  جۈم ە  رچھايدۇ. « »رې   نن  ە 

دېگە  ىېئ  س نننن مەن  ننننننننننننننن ننند  كە گە . شنننننننننننننننرڭنننەى بر ەە ب ە  نننە  نننت « »ىېئ نننل 
 ( د ن  ەر   دۇ. كۆم ش )

 ە    جۈم  د    گە    رە  م بو غە        رو دۇمغرچ س ن  — 
ېنگە  ىېئ  غننننننننە  ورشننننننننننننننننننننننەش. د« » ننننننننەر نھ نسن  ز بەم  ننننننننك  نوەنرر نننننننندۇ. رنردد؛ 

 مە   ە : 
 ) ېس   ەج ز د ن ەەمايمە ( ←) ە   ەج ز( 

 
 )ئەە  ەرە   ر م  ر  ەزابس  ي ھاق د ن ەەمايدۇى ب ز  رن  يې  ن د ن ەەمايم ز(

 دېگەنگە  ورشەش. 
(كە كە  نننننننننننننننەكى  ر ىەەەت ب ھ   ەممنننەى كۆزگە  نننە  نننت كۆم ش )

 رو دۇمغرچ س ن  ەر ھ س  ز بەم  ك  وەرر دۇ. مە   ە : 

 )ئە ەى  رن  كۆمد  .(        ) وەرر رچ س  كۆمد ڭمر؟(
 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  «َعَسى»مەزمۇن:  -3
د    دېگە  جۈم ە  رچھايدۇ. برن ڭ« »رې   نننننننننننننن  ە 

 ۈم نننند ىېئ    ھ نننند ن بو رنى  ر  ۈم نننند يننننەك  ەومەرشنننننننننننننننس   رە رم نننندۇ. « »
 مە   ە : 

  
 ن ن رە  ھ؛«»ن ن    م          «»                                

 ( ە  ئس ن  ر من ن رە ب   س  ەوبر  ە   ش   ۈم د    رم)
  

 ن ن ىە    «»                                       
ب ھ م نەم  س  يەە رممە     ڭ م مرم  نى  ەممە  ر    ەم  ۈچۈ     ەم )

 (ىەيد     رم
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 دېگەنگە  ورشەش. 
ن ن  ەم   س  ە   دۇ. شرنداە ى  رن ن رە  ھ؛ «»جۈم  د   —« »

 ەوشر غە  كە گۈ   زامە  ىېئ    بو  دۇ. مە   ە : « »
  

 ن ن رە  ھ؛«»ن ن    م          «»                                 
 ) ە  ھ  ە   ەمە   ق ب زگە ىەيدا يەر ۈز ش  مرم  ن(

 
 ن ن رە  ھ؛«»   م                         ن ن «»                   

 ) ە  زېم سدا برزۇەۇ   ق ە   ش ن مرم  ن(
 دېگەنگە  ورشەش. 

رو رق ىېئ ننل بو رن كې  نندۇ. يەن ى ىننە  ننل ب  ەن  مەنننە  رە رم نندۇى « »
  ە  ب ھگە ب« »رە  مگە موئ نەج بو منەيدۇ. برنداق  اە   ە  رن ڭد ن كېي س  

 ب ھ كە گۈ   زامە  ىېئ    كې  دۇ. مە   ە : 
 

 ن ن ىە    «»                                                     
 )ىەم  مد گەم   مېس  روغھا يو غە بەش  ش  مرم  ن(

 دېگەنگە  ورشەش. 
 ن كېي ن د«»   ننننن      گ ھ؛ كې  ۆى د ن برمۇ  ب ھ «»بەز د  

 د ن برمۇ  كە گە     نننننننننن     گەى«»يە ننننننننننە مە مە نننننننننند م كې  دۇ. بر  اە   ە 
 ن ن ىە     بو رن كې  دۇ. مە   ە : «»يە ە مە مە د م 

 ن ن ىە    «»                    گە                                   
 ) وەرر رچ     گ ھ    د م س  ەەي ە چۈشەند م ن ەويرش  مرم  ن( 

 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  «َما»مەسدەرگە ئايالندۇرغۇچى مەزمۇن:  -4
ەت  رچھاينننننندۇ. دېگە   ننننننەي رې   ننننننننننننننن  ە 
بننو  ننننننننننننننننننننننە  ننۆز نننننننند ننن كننېنني ننن كە ننگە  ىننېننئ نن ننسنن  مە نننننننننننننننننننننند مگە « » ننرن ننڭنننننننند نن نن  

 (دۇم. مە   ە : « )» ەي ندۇم د غە  
 )نەمەز  ەر ھ ش ەند ن كېي ن ... (

 دېگەنگە  ورشەش. 
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 توغرىسىدا  جاۋابىنىڭ تاشلىنىشىشەرتنىڭ مەزمۇن:  -5
 ەيەت  رچھايدۇ.  دېگە  رې   ننننننننن  ە 

دېگە  شننننننننننننننەمرس ن جە اب  رەشنننننننننننننن نغە .  رن ن رەەد ھ؛ مرنداق: « »برن ڭدا 
« .» 
 

 مت  ارين  

 :اآلتي ة أجب عن األسئلة  -1

 الفصل؟ تنفتح نافذة مل ال (1)  

 على جعفر؟ َغضِّب أمحد مل (2)  

 القيامة؟ وجوه هم يوم َتْسَودُّ  ي قال للذين ماذا (3)  

دت أين (4)    ومىت؟ الساعة؟ و جِّ

َعلَّ(. زِّْيَدْت فيه مهزٌة قبَل الفاءِّ  -  يفوض عَِّّفْت الالَّم . يأيت هذا الباب  من أبواب الفعل الثالثي )اِّف ْ
 .األْلوانِّ والع ي وب

  ،) َعالَّ يف  زِّيَدت فيه مهزٌة قبل الفاءِّ، وألٌف بعَد الَعنْيِّ، وض عَِّّفت الالّم . ويأيت ومنها باب )اِّف ْ
 .األْلوان

 .البابَ نْي  هذين الواردة من األفعال من الدرس استخرج  -2

 :األفعال اآلتي ةهات املضارع، واملصدر، واسم الفاعل من  تأمل املثال، مث  -3

 الفاعل اسم املصدر املضارع املاضي  

 حم َْمري  اِّمحَِّرارٌ  حَيَْمرُّ  اِّمْحَرَّ   

 ........................................ ........................................ ........................................ اِّْصَفرّ   

 ........................................ ........................................ ........................................ اِّبْ َيضَّ   

 ........................................ ........................................ ........................................ اِّْسَودَّ   
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 ........................................ ........................................ ........................................ اِّْخَضرّ   

 ........................................ ........................................ ........................................ اِّْعَوجّ   

 :هات املضارع، واملصدر، واسم الفاعل من الفعلني اآلتيني تأمل املثال، مث  -4

 م ْصَفارٌ  اِّْصفِّريارٌ  َيْصَفارُّ  اِّْصَفارَّ   

 ....................................... ....................................... ....................................... اِّمْحَارَّ   

 ....................................... ....................................... ....................................... اِّْدَهامَّ   

 :مما يأيت اذكر باب كل فعل  -5

 اِّمْحَ ارَّ  اِّْشتَ دَ  اِّْس َودَّ   

 اِّْش َتقّ  اِّْدَه امّ  اِّبْ يَ ضّ   

 اِّْنَش قَّ  اِّنْ َفَ ضَّ  اِّْع َوجَّ   

َعلَّ( تأمل األمثلة  -2  :اآلتية لباب )اِّف ْ

 .وأْسَودَّ  اخَلَشب   اِّْحتَ َرقَ  (1)  

خَ  الّثوبَ  َغَسْلت   (2)    . فَابْ َيضَّ  بالصابون الَوسِّ

 .َتْسَتاك َأال ياب  يَنَّ، َأْسَنان ك اْصَفرَّتْ  َقد (3)  

 .الرَّبيع األشجار  يف ََتَْضرُّ  (4)  

 .اخل وفِّ  وجه ه من اِّْصَفرَّ  (5)  

 .َوْجَنَتاه   فامْحَرَّتْ  املدرس َغضِّبَ  (6)  

 .امحَِّرارِّها فَ ْورَ  املِّْقاَلةِّ  من َأْخرِّْجها .حَتَْمرَّ  حىتَّ  السََّمَكةَ  اِّْقلِّ هذه (7)  

ه يف اْستِّقاَمت ه املِّْنَجل   (8)    .اْعوِّجاجِّ

رَ  وقت ها، حنَي يدخ ل العْصرِّ  صالةِّ  أّوَل وقتِّ  إنّ " :احلديث يف (9)    وقتِّها وإّن آخِّ
 ." الشمس َتْصَفرُّ  حنيَ 
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".  وسلم عليه هللا صلى هللا برسول ات ََّقْينا الَبأس   أمْحَرَّ  إذا كنّا: "عنه هللا رضي عليّ  عن( 12)  
 (.احلَْرب   اْشَتَدت َأيْ : الَبأس   اِّمْحَرَّ )

تنصِّب رََأى الَقْلبِّيَّة  مفعوَلنْي  .)أراك ضعيف اً(: )رََأى( هذه مبعن )َعلَِّم(، وتسمى )رََأى الَقْلبيََّة(  -
 :حنو .َأْصل هما مبتدأٌ وخٌب )مثل َظنَّ(

 .ضعيفاً  أراكَ  . ض عيفٌ  أنتَ   

 [.7-2/ املعارج{ ]َقريباً  وَنراه بعيدًا، يَ َرْونَه إهنم: }التنزيل ويف  

 املدرَس؟ أرأيت :واحدًا، حنو مفعوالً  فتنصِّب (الَبَصرِّيَّة   أّما )رََأى  

 :اآلتي ة على اجلمل (القلبّية أدخل )رأى -7

لٌ  أَْنتَ     .......................................................................... أراك . م ْستَ ْعجِّ

 ......................................................................... رأيت . َح زِّينٌ  هو  

 ؟.......................................................................... أترى .جمتهدون الطالب  

َي أو اإلْشَفاَق، حنو )َعَسى َأْن يكونوا خرياً منهم(: )َعَسى( من َأْفعالِّ الرَّجاءِّ، وت فِّيد  -  :الت ََّرجِّّ

 .عليهم هللا يتوبَ  أن ي  ْرَجى: أي[. 122/التوبة{]عليهم يتوبَ  أنْ  هللا َعَسى( }أ)  

 .َتْكَرهوا َأنْ  خي َْشى: أي[. 1212/البقرة{]لكم خري وهو شيئاً  َتْكَرهوا َأنْ  وعسى( }ب)  

 ينفَعنا أنْ  هللا َسىعَ : حنو ،(َأنْ )ب  م ْقرَتِّناً  مضارِّعاً  فعالً  خب ها ويكون(. كانَ ) َعَملَ ( َعَسى) تعمل  
َفعَ  َأنْ ) املؤوَّل واملصدر امس ها، اجلالَلةِّ  َلْفظ   هنا. بك َد يف ويف )َعَسْيتَ  .خب ها( يَ ن ْ  َأْن ت  ْفسِّ

َد( خب ها األرض(، التاء  امس ها، واملصدر املؤوَّل  .)َأْن ت  ْفسِّ

حتتاج  إىل اخلب، وذلك إذا َولَِّيها )َأْن َوالفِّْعل (،  مبرفوعِّها، فال َتْكَتفِّي تامًَّة، أي وتأيت )َعَسى(  
 .َعَسى فاعل   امل َؤوَّل   املصدر   هنا[. 24/ الكهف{.]َريبِّّ  يَ ْهدَِّينِّ  َأنْ  َعَسى: }حنو

وذلك  ناقصًة، "يكوَن "عسى ُيوز أن " أْحَسنَ  يكونَ  َعَسى أنْ  حممٌد اآلن؟ ويف "كيفَ   
 .تامَّة تقدِّر فهي وإذا مل .مسترتاً  فيها ضمرياً  َقدَّْرتَ  إذا

 .أْن أجنح يَ ْهدِّيَه . َعَسْيت   َعَسى الناقصة: َعَسى هللا أنْ  _
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 .يَ ْهدِّيَه  هللا. َعَسى أْن أجْنح َعَسى التَّامَّ ة: َعَسى أنْ  _

 :فيما يأيت إىل تامَّة الناقصةَ  "َعَسى" َحوِّلْ  -8

 .غداً  أْن تعودَ  َعَسْيتَ  (1)  

 .يْغفَِّر يل الّل أنْ  َعَسى (2)  

 .الدَّرس حيض ر وا َعَسوا أنْ  زمالؤنا؟ أين (3)  

 .الدروسَ  أْن يفهْمنَ  َعَسنْيَ  اجل د د ؟ الطالبات   كيف (4)  

 :فيما يأيت إىل ناقصة التامَّة "َعَسى" َحوِّلْ  -9

 .الع ْليا الدَّراسات ن  ْقَبَل يف أنْ  َعَسى (1)  

 .غداً  ت سافِّرِّي َعَسى أن (2)  

 .بِّاالنصراف لنا املدير   أْن يْسَمحَ  َعَسى (3)  

دَ  أنْ  َعَسى (4)    .املسلمون يَ تَّحِّ

لْ     وتامَّة يف األوىَل، ناقصًة يف أن تكون إنشائك على مجلتني من َعَسى" يف" أْدخِّ
 .األخرى

َا( )املصدريّة   َما) هذه{ تكف رون كنتم مبا العذابَ  َفذ وقوا}    بَكْونكم أي (تكف رون كنتم مبِّ
 .الصالةِّ  اْنتِّهاءِّ  بعدَ  أيْ ( الصالة انتهت ما بعد. )تكفرون

م َأيْ [. 22/ص{ ]احلَِّسابِّ  يومَ  َنس وا مبا شديدٌ  َعذابٌ  ِلم: }تعاىل قال  -  يومَ  بَِّنْسَياهنِّ
 .احلسابِّ 

 .ِلم فَ ي قال  : وتَ ْقدير ه حمذوٌف،( َأّما) جواب   هنا... {  أَكَفْرت وج وه هم اْسَودَّتْ  الذين فَأّما} -

 .اِّْستَ اكَ فَ َق َد.  :هات مضارع  -12

 .)الَوْجَنة(؟ وما مجع ها ما معن  -11
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 الدرس اخلامس و العشرون (25) 

  

 ما الذي أخهرك؟ . ادخل يازكريا. تأخهرت كثريا :املـدرس

اىبى كە رريش،بكىنگىن.بسەنبكۆ بكىچىاىپباشلۇرڭ.بسىنىڭبكىچىاىپبباوا تق چى:

 اىلىشىڭۇراىبسەۋ  بنىمە؟

قلياًل،  على َقَفاَي بعد الصالة لَكْي أسرتيَح ُمْتَعبًا، فاستْلَقيُتكنُت  :زكـريا

فتوضأُت، وتوجَّهُت  ة .سَتْيَقْظُت إال الساعَة التاسعا فَغلَبين النوُم. وما

 .استحَمْمُت وال أْفطرُت بسرعٍة إىل هنا. ال

باۈچۈن ى كە رريش: باىلىم باش ريم بە م بۇىن بكىيىن بنشمشىەرن بكەتتىم، بچش رچش  بمەن

بدشتتىم،بمەنبا خال باشپتىمەن.بمەنبپەاەتببسشاەتبتواق ىەيب اوڭۇرسىغش

بمشڭۇرم.ب بدە رگە بۇ  بتىزسۈ راەتتە باىلىپ بتەھش ر ت بە  رھشل اودغشنۇرم.

 م نچىغشچۈمشىۇرمبھەمۇ بتشمشام بدىمىۇرم.

 أمل ُيوِقْظَك زمـالُؤَك؟ :املـدرس

 سشۋياۇيكلىنرڭباودغشمتىۇرم ؟باوا تق چى:

 ذهبوا كلُّهم إىل املطار الْسِتْقبالِ  زمالئي الذين يسكنون معيإنَّ  :زكـريا

 .رئيِسهم

ب ر اىسىىنببى كە رريش: بھەممىسى بسشۋياۇيكلىنرمنىڭ بۇىنگەت  ررۇرغشن بۇىلەن مەن

 كۈتىۋرلىمباۈچۈنباشدنرۇ  ر مغشبكەتاەنباىۇى.

 .ياَمْروانُ  ال بأَس. اقرأ احلديث :املـدرس

 مە رۋينبھەەرسىنباواوغىن.ھىچقىسىبدوق.باىبباوا تق چى:
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 :مـروان

  

فيما روى عن اهلل تبارك   عن أبي ذرِّ عن النيّب صلى اهلل عليە وسلم

على َنفسي، وجعلتە  يا ِعَباِدي إنِّي حّرْمُت الظُّلَم" :وتعاىل أنَّە قال

 .بينكم حمَُرَّما، فال َتَظَامُلوا

 .َأْهِدُكم فاسَتْهُدْوني،َمْن َهَدْيُتە،  ياعبادي كلُكْم ضالٌّ إاّل

 .أطعْمتە، فاْسَتْطِعُموني ُأْطِعْمكم ياعبادي، كلُّكم جائع إال من

 .َكَسوُتە، فاستْكُسْوني، أْكُسُكم ياعبادي، كلكم عاٍر إال من

 نوَبالُذ لُكم َأْغِفر وأنا والنَّهار، بالليل خُتِطُئون إنكم ياعبادي،  

 (.مسلم رواه... " )لكم أغفْر فاستْغِفروني. مجيعًا

لىنىشىچەب(بەرنبنەالىباىصلىبيەللبعليەبوسلماەۇ بى  رباش راىلىقبپەدغەمبە ر) مە رۋين:

اىبۇەنۇرلىنرم،بمەنبى ل مىنباۆىۈمگەب»م نۇيقبەرگەن:بتبش ركبوتعشىلبيەللب

ھش ريمباىلۇرمبھەمۇ بى ل مىنبسىلە رنىڭباش ريڭال رەرم بھش ريمباىلۇرم،بسىلە رب

باىلىشمشڭال ر.ى ل مباش ري-اۆى

مەنبھىۇيدەتباىلغشنبكىشىۇرنبۇشكقشبسىلە رنىڭبھەممىڭال رباىبۇەنۇرلىنرم،بب

باشىغ ن،بمەنۇرنبھىۇيدەتبتەلە باىلىڭال ر،بمەنبسىلە ر ىبھىۇيدەتباىلىمەن.

،بمەنبتشاشمبۇە رگەنبكىشىۇرنبۇشكقشبسىلە رنىڭبھەممىڭال رباشچباىبۇەنۇرلىنرم،ب

بسىلە رگەبتشمشقبۇىنرمەن.مەنۇرنبتشمشقببتەلە باىلىڭال ر،بمەنب

ال ربمەنبكىيىمبكىيگۈىگەنبكىشىۇرنبۇشكقشبسىلە رنىڭبھەممىڭباىبۇەنۇرلىنرم،ب

بكىيىمبكىيگۈىۈكىنبتەلە باىلىڭال ر،بمەنبسىلە رگەبكىيىم،بمەنۇرنبدشلىڭشچ

بكىيگۈىرمەن.

ش رلىقبكۈنۇۈىبخشتشلىشىسىلە ر،بمەنبسىلە رنىڭبۇ-اىبۇەنۇرلىنرم،بسىلە ربكىچەب

بمەغپىن تب بمەنۇرنبگ نشھلىنرڭال رغش گ نشھلىنرڭال ر ىبمەغپىن تباىلىمەن،
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بمەغپىن تب بگ نشھلىنرڭال ر ى بۇش رلىق بسىلە رنىڭ بمەن باىلىڭال ر، تەلە 

ب)م سلىمببنەالىباىلغشن(ب«..اىلىمەن.

 (امَلِلك عبد يدخل)

 )اشۇۇ لبمەلىكبكىنرۇ (

 أْو كاد؟ آآلن َتْأتى وقد انتهى الدرس :املـدرس

بۋ ھشلەناىبە  ررسباشخىنالكىتبدشكىباشخىنلىششيبباوا تق چى: بھشىرنكىلەمسەن، سەن

 ە  باشلغشنبت  رسش؟

 .املْسَتْشفى العامّ  اجلامعة، فحوَّلين الطبيُب إىل ذهبُت إىل ُمْسَتـْوَصف :َعْبد امللك

اشۇۇ لب

 :مەلىك

بخەلىقب بمىىن بەوخت  ر بۇش رغشنتىم، بەو ررخشنىسىغش باونۋرنستىت مەن

 ەوخت  رخشنىسىغشبدوللىۇى.

 اهلل. اْستْأَذنَت املديَر؟ ال بأَس عليك، َطُهوٌر إن شاء :املـدرس

بم ەرنەرنبباوا تق چى: بسەن بكىتىسەن. بسشاىيىپ بسەن بخشلىسش بيەلل باىلمش، اەنۇرشە

  روخسەتبسو ررۇرڭم ؟

 .الذَّهاب، فَأِذَن يل نعم، اْسَتْأَذْنُتە قبل :عبد امللك

اشۇۇ لب

 مەلىك:

بمشڭشب  با  با نىڭۇرنب روخسەتبسو ررۇرم، بۇ  ر ن بۇىنرشتىن بمەن ك نۇيق.

  روخسەتبۇە رەى.

 (َحِديثًا إليِە وُيِسرُّ  ، حامدٌ  وَيْتبعە املدّرس، فَيْخرُج اجلُرس، َيرنُّ)

كىتىۇ ،بھشمىۇبا نىڭبكەدنىۇرنبچىقىپب)اوڭغ  ريقبچىلىنىۇ ،باوا تق چىبچىقىپب

 ا نىڭغشبمەخپىبۇىنبسۆى ىبە دۇ (

 أحتدََّث إليك يف موضوٍع، ولكنَّين يافضيلَة الشيـخ، ُأريُد َأنْ  :حامـدٌ 

 .أْسَتْحيى
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ۇىنيقبھشدشبب،گەپىنبەرمەكچىباىۇرماىبپەىرلەتلىكبكەدىخ،بمەنبسشڭشبۇىنببھشمىۇ:

 اىلىپبخىجىلبۇول  باشلۇرم.

 .ُقْل وال َتْسَتْحيِ  :املـدرس

 ەرگىن،بخىجىلبۇوملش.باوا تق چى:

ُيقرُضوني.  املال. اْسَتْقَرْضُت من زمالَء يل، فلْم اْحتاُج إىل َمْبَلٍغ من :حامـد

 منك؟ فهل مُيِكُنين أن َأْقرتََِض

 ال رباىھتىيشجلىقباىۇرم.بسشۋياۇيكلىنرمۇرنباە ررزسو ررۇرمبااىقتىسشەاشبمەنب ھشمىۇ:

 مشڭشباە ررزۇە رمىۇى،بمەنبسەنۇرنباە ررزباىلىپبت  رسشمبۇوالمۇ ؟

 .نعـم، إن شاء اهلل :املـدرس

 ۇولىۇ .بيەللبخشلىسش.باوا تق چى:

 .بعَد صالِة العصر إْن شاَء اهلل جزاَك اهلل خريًا. سآتيَك :حامـد

بسىنىڭباىشىڭغشب ھشمىۇ: بمەن بيەللبخشلىسش بدشخشىبم كشپشتبۇە رس ن. يەللبسشڭش

 اەسىنبنشمىزرۇرنبكىيىنبۇش ررمەن.

 .إَذْن أنتظـَرك :املـدرس

 ا نۇياتشبمەنبسىىنبكۈتىمەن.باوا تق چى:

 كذلك؟ أنت اآلن يف بيتك اجلديد. أليس :حامـد

 سەنبھشىرنبدىڭىباۆدىڭۇ ب.بك نۇيقباەمەمس ؟ ھشمىۇ:

 .بلـى :املـدرس

 ك نۇيق.باوا تق چى:

 .فيە عسى أن تكون ُمْسرَتحيًا :حامـد

 اىھتىمشنبسەنبا باۆدۇ باش ريمباىلىۋيتىسەن. ھشمىۇ:
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 :املـدرس

 اوا تق چى:

 .نعم. احلمـد هلل

 ك نۇيق.بيەللغشك كىنى.

   

 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:

 توغرىسىدا  بابى« اِّْستَ ْفَعلَ »مەزمۇن:  -1
ھ د ن ىېئ    ھ س ن بەب  ( بر د م ننننننننننننننن م زد   ۈچ ئەمى  نك مەز ند )

 بەب  روغھ   دا رور    ۆ  ۆر م ز.« »بو غە  
   ب ھ  «»ى ب ھ ( ننن س ن  ە د دا ب ھ  ر نمە ئەمز  )«»برن ڭدا ىېئ  س ن 

  ۆ ۇ م د  رۈم  س دۇ. مە   ە : « »ز يەد دۇم. مە د ھ؛ « »
 )كۈرمەكى ەەمش   ە مەق(/
 )     پە  وم مەق(/
 ) ېھ شمەكى   گە بو مەق( /

 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  «َكيْ »مەزمۇن:  -2
جۈم ە  رچھاينننندۇ.  دېگە « »رې   ننننننننننننننن  ە 
بو  نننننننننننننننننننە كە گۈ ننننننننننننننن  زامنننننە  ىېئ   س نننننن  نننننەر ھ س  ز بەم  ننننننك « »برن ڭننننند    

  وەرر د غە  ەوشرمۇ دۇم. 
(    ز بەم  وەرر د غە  مە ننننننننننند م ەوشنننننننننننرمۇ  ننننننننننن  ) —« »

ىېئ    ھ س نننننننن بېشننننننننننننننن غنننننننە ك ھ نننننننۆ  ر من  ەوشنننننننننننننننرمۇ ننننننندۇم. يەنە ئنننننننەز ھە  زامنننننننە  
ۈن  ى ( د ىمر  ەر   دۇ. چكې  د غە  زامەنغە  ۆزگەمر د غە  ەوشننننننرمۇە )

 بر ەوشرمۇە  ۆز د ن كېي ن كە گە  ىېئ  س  يە ە مە مە د مگە  ەي ندۇم دۇ. 
 يرە ھ دا  ۆر ە  جۈم  س ن رەەد ھ؛ مرنداق: 

 )مە   ەمام  ە ي د ن يېس ۇە يەر   (. 
ەوشنننننننننننننننر  نننننننندۇ.  ەگەم  ر « »گە كنۆى نسۇە  نننننننننننننننە  بس   رە رم نننننننند غننننننننە  «»

 ەوشر م  ە ىەم ز ە   س دۇ. 
ك ھ نننەى  ر « » ەگەم ىېئ  س ن بېشننن غە بو رشننن ننن ز  ق ەوشنننرمۇ  ننن  بو غە  

 گە ەوشرن يېز   دۇ. «»
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  ە : مە  
 ەڭ()د م  ە كېۇ   ۆ ەە مە   ق  ۈچۈ  رېز م  

 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  «إَِّذنْ »مەزمۇن:  -3
« »دېننگە  جننۈمنن ە  ننرچننھاينننننننندۇ. بننرن ننڭنننننننند نن نن  « »رننېنن   ننننننننننننننن نن ە 

كە گۈ ننننننننننننننن  زامنننننە  ىېئ   س نننننن  نننننەر ھ س  ز بەم  نننننك  وەرر ننننند غنننننە  ەوشنننننننننننننننرمۇ  م 
 ەەرەم د سدۇم. 

( (ى ز بەم  وەرر رچ        نننننننننننن   بە  )جە ابى جەزا ) —« »
 ەوشرمۇ   دۇم. 

 ر رۆ  نننننند    شنننننننننننننننەمر ەم  نننننە ننننننننننننننن  ننننندا كە گۈ ننننننننننننننن  زامنننننە  ىېئ   س  ز بەم  نننننك 
(  رن ننن ب  ە  ىېئ  س ننن  ور رم  ننننننننننننننن  1 ننە نند نندا كې  ش  ( ىېئ  س ننن 1 وەرر نندۇ: 

م ب  ە  د ن بەشن ە ەوشننرمۇ  «»ەە نەم يەك  بو رشن ن ز ە   ش ەوشنرمۇ  ن  
 ( ىېئ  س ن زامەن  كې  د غە  زامە  بو رش. 3 ەيھ  مە   ق  

كە گۈ ننننننننننننننن  زامننننننننە  ىېئ   س  « »بر  ۈچ شنننننننننننننننەمر  ن ب ھ؛ كەم بو  ننننننننننننننننننننننەى 
 يدۇ. مە   ە : ز بەم  ك  وەررە مە

 ) ە  ھ رە   ە مە   ېس  بۈگۈ  نەمەز شەمد ن كېي ن ز يەم ت ە   مە (
 ) رنداە ە مە   ېس  كۈر مە (

 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  «ال »بولۇشسىز قىلىدىغان ئۆتكەن زاماننى مەزمۇن:  -4
»د    دېگە  جۈم ە  رچھايدۇ. برن ڭ«   »رې   ن  ە 

  ۆر ە  زامە  ىېئ   س  بو رش  ز ە   ش  ۈچۈ  كە گە . « 
 ۆر ە  زامە  ىېئ   س  بو رشننننن ننننن ز « » ەگەم  بۇ ھەقتە مۇنداق قائىدە بار:

 ە   ش  ۈچۈ  كە گە  بو  ەى  رن ن رەكھام  س ش   اج ب )زۆم م(. مە   ە : 
 ))كەى ھ ەرم ەنغە(   شەنم د؛ى نەمەز  وەرم د؛(   

 (د  )مە   رن  كۆمم د   ئەم  رن ڭغە  ۆز ە  م   
 دېگەنگە  ورشەش. 
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 توغرىسىدا  سى«»ھالنىڭ مەزمۇن:  -5
( رەمك ب د  بو رش رق  ۆر ە  زامە  ىېئ       )«» ەگەم ئە س ن 

 ب   ە ك ھ دۇ. مە   ە : « »بو غە  جۈم  گە ك ھ ەى  رن ن ب  ە  

 ىېئ    ق جۈم ە                                                          م  ق جۈم ە                                             
 )مە    مەم  ە م بېھ ۋار ەندا مە ج دكە ك ھد  (

 ىېئ    ق جۈم ە                                                          م  ق جۈم ە                                          
  ەيھوى    چۈشۈ ار ەندا يې  ۆ كە د  ()مە   ەيھودمومغە 

 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  «َجَعلَ »مەزمۇن:  -6
د    دېگە  جۈم ە  رچھايننننننندۇ. برن ڭنننننننن« »رې   ننننننننننننننن  ە 

مەن  ننننننننننننننن ننند   «»( ىېئ    ھ ننند ن بو رنى بر يەمد  رەئۋ نننل )« »
كە گە .  ر  ە ننننننننننننننن   جۈم  ننننننند    گە    رە  م بو غنننننننە        رو ننننننندۇمغرچ س  

 ز بەم  ك  وەرر دۇ. مە   ە : 

 ) ە  ھ ئەماەس  ئەمام ە  د؛(  )ئەماق ئەمام(
 ) ە  ھ    ەمگە زېم سس  ب  ەت ە  د؛( 

 دېگەنگە  ورشەش. 
مەن  ننننننننننننننن نننننننند نننمنننر كنننېننن  نننننننندۇ. بنننر  اە ننن ننن ننننننننە  نننر كنننۈچەيننن  نننش « »يەنە « »

 ىېئ    ھ د ن بو  دۇ. مە   ە : 
 

د   ھ؛ بو غە  ىەم ش   ەمن  ە ز د ن ) ر م مەمئەمەر  ك  ە  ئس ن بەن
  ې   ەد ە  د؛(

 دېگەنگە  ورشەش. 
ن نننننن ەېھ سنننننداشننننننننننننننن  ھ؛ «»مرشنننننننننننننننر       ر نننننل مەن  ننننننننننننننن  ب  ە  « »

 ەەرەم د ن ئې ەب  س دۇ. 
ن نننن «» ر يەنە بنننەشننننننننننننننن ش ىېئ    بو رىمر ئې نننننننننننننننننەب  س ننندۇ. بر  اە   نننە  ر 

  ەم   س  ە   دۇ. مە   ە : 
 )ئەم د مېس   رمۇش ە بەش  د؛(
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 دېگەنگە  ورشەش. 
مەن ننننننننننننننن ننننند مر كې  ننننندۇ. بر  اە   نننننە رو رق ىېئ نننننل بو رنى ب ھ « » ر يەنە 

 رو دۇمغرچ س ن  ەر ھ س  ز بەم  ك  وەرر دۇ. مە   ە : 
  ەيەت -1 ەنئەم 

 ەنە  ە مەن من     زېم سس  يەمار ە ى زۇ مەر ەمن     نرمن  -)ج م ا ئەمدۇ
 ىەيدا ە  غە   ە  ئ ە رە  رم(

 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  سى«»مۇتەكەللىمنىڭ مەزمۇن:  -7
 ەر ھ؛  نننننننننننننركرن رق  ە ف  ننننننننننننن  «»مررەكە     )ب ھ سۇ  شنننننننننننننەر  (ن ن 

بو غنننننە     ننننننننننننننن مغنننننە ەوشنننننننننننننننر غنننننەنننننندا ز بەم  نننننك  وەر  ننننندۇ. « »ينننننەك   نننننننننننننننركرن رق 
 مە   ە : 

 )مېس ن بە  ر زمەرۇ  (
 )مېس ن ئە ەم(  
 )مە        ەو رمس  يرد  ( 

 دېگەنگە  ورشەش. 
 

 مت  ارين

  

  

 :اآلتي ة أجب عن األسئلة  -1

 زكريا من النوم؟ مىت استيقظ (1)  

 امللك؟ مل تأخر عبد (2)  

 املدرس؟ ماذا طلب حامد من (3)  

وتاٌء حنو: اِّستَ ْقَبَل،  من أبواب الفعل الثالثي املزيد باب )اِّستَ ْفَعَل( زِّيَدت يف أوله مهزٌة وسنيٌ  -
 .اِّْستَ ْغَفَر، اِّسَتَمرَّ 

 .األفعال الواردة فيه من هذا الباب استخرج من الدرس  -2
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 : هات املضارع، واألمر، واملصدر من األفعال اآلتية تأمل املثال، مث  -3

 املص در األم ر املض ارع املاض ي  

 اِّْستِّْقَبالٌ  اِّْستَ ْقبِّلْ  َيْستَ ْقبِّل   اِّْستَ ْقَبلَ   

 ........................................ ........................................ ........................................ اِّْستَ ْغَفرَ   

 ........................................ ........................................ ........................................ اْستَ َعدَّ   

 ........................................ ........................................ ........................................ اِّْستَ ْلَقى  

 اِّسرتَاَحةٌ  ........................................ ........................................ اِّسرتَاحَ   

 ........................................ ........................................ ........................................ اِّْستَ َقال  

 ........................................ ........................................ ........................................ اْستَ َفادَ   

ْ يف األمثلة  -4  :اآلتية باب )اِّْستَ ْفَعل( مبِّ ْشتَ قَّاتِّه َعنيِّّ

 .باملاءِّ الباردِّ  أْسَتحمُّ  (1)  

 .هذه الَشَقة ب  ه ا ألَف لايرٍّ  اِّْسَتْأَجْرت (2)  

 .االمتحان  أكثر من يومني َيْسَتمِّرُّ  (3)  

 .لالمتحان فإنه قريب جداً  اِّْسَتعِّّدوا (4)  

 .امل ْجرِّم  للشْرطَة اِّْسَتْسَلمَ  (5)  

 .الغ ْسل لإلْحرام ي ْسَتَحبُّ  (6)  

 .االْستَِّعانَة  بَِّغري اللّ  ال ُيوز (7)  

 .للسفر أنا م ْسَتعِّدي  (8)  

 .زاهِّراً م ْستَ ْقَبالً  أرجو لك (9)  

 مِّنَ  وََكانَ  َوأْسَتْكَب  َأَب  إْبلِّيسَ  إالَّ  َفَسَجد وا آلَدمَ  اْسج د وا لِّْلَمالئَِّكةِّ  ق  ْلَنا َوإذْ : }التنزيل ويف( 12)  
 [.34/ البقرة{ ]اْلَكافِّرِّينَ 
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 )حرَف َمْصَدرِّيَّةٍّ املضارع وي َسمَّى  )اِّْستَ ْلَقْيت  على قَ َفاَي لَِّكْي َأْسرَتِّيَح(. )َكْي( من َنواصِّب - 
( ألهنا ُتعل ما ِّْ السابق: اِّْستَ ْلَقْيت   بعدها يف تَأويل َمْصَدرٍّ ، فتأويل   َوَنْصبِّ واْستِّْقبالٍّ املثاَل

اَحة َعَلى  .قَ َفاَي لِّالْسرتِّ

ال  َتْسبْقها فهي م َقدَّرٌَة . إذا دخلت اجلرِّ اليت ت فيد التَ ْعليل، فإن مل والغالب  أن َتْسبَقها الم    
َلًة ب )َكْي(: لَِّكْيالَ، حنو النافية  على الفعل ك تَِّبتْ   .َأْسرِّْع لَِّكْيالَ تتأخََّر عن الدرس :م َتصِّّ

 :تأمل األمثلة اآلتية ل  )لَِّكْي(  

 .وعلوم الدين اإلسالمية لكي أتعّلَم اللغة العربية )أ( اْلَتَحْقت باجلامعة  

  .)ب( اِّجتهْد كي تَنجح  

 .امْسَه لكيال تَ ْنَسي هذا الكتاب يف مكتبة ك لِّّيَّتِّك. اكتيب أمحد ألخته: اِّحْبَثي عن )ج ( قال  

 .َيْشتَ ر وا احلَوائج )د( ذهب زمالئي إىل السوق لكي  

 .الطائرة   )ه ( أْسرِّعوا لكيال تَ ف وتَنا  

 :لَِّكْياَل(، مث َعدِّل الفعل الذي يليها /ضع يف الفراغ فيما يأيت )لَِّكيْ  -5

 .الَقب ولِّ  َيْستَ ْفسر وَن عن شروطِّ  ...................................... باجلامعة اَتصل كثري من الَشباب (1)  

 .ننام   ...................................... كان َموعِّد الرحلة الساعة الثالثة صباحاً. فجلسنا نتحّدث   (2)  

 .املَْسألة جيِّّداً  أفهم   ...................................... سألتك أسئلة كثرية (3)  

 .َيظ نُّ الناس  أنك َنصَراني  ...................................... ياج ْرج ، غريِّّ امْسَك (4)  

 .والدرس ءِّ الصالةِّ تَ َتأخَّرين عن أدا ...................................... مبَكرةً  يازينب، اْستَ ْيقِّظي (5)  

 .(جوابِّ وجزاءٍّ ونصبٍّ واْستِّْقبال من نواصِّب املضارع. وت َسمَّى )َح ْرفَ  )إَِّذْن أَنْ َتظِّرَك(. )إَِّذْن(  -2

 :معناها تأمََّل األمثلة اآلتية تفهمْ   

 .سأز ور َك اليوَم بعد صالة املغرب إن شاء هللا : حاَم د  

 .إذن أنتظَرك : خال د  

 .هذا أحسن  م ْعَجمٍّ مدرسيّ  : املدرس  
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َيه   : الط الب    .إَذْن َنشرتِّ

 .يصل أستاذنا غداً إىل املدينة املنورة إن شاء هللا : عل ي  

 .إَذْن نستقبَله يف املطار : زم الؤه  

 . أخشى أن ي ْطَوى قَ ْيد ك، فإن غياَبك كثريٌ  : املدرس  

 .املستقَبل إن شاء هللاإذن ال أغيَب يف  : حام د  

 :بالش روط اآلتي ة تَ ْنصِّب )إَذْن( الفعل املضارع  

 .)أ( أن تكون م َتَصدِّرَةً   

، وال النافيةِّ  )ب( أن تكون غرَي مفصولةٍّ عن    .الفعل بَِّغرْيِّ الَقَسمِّ

 .م ْستَ ْقَبالً  )ج ( أن يكون زََمن  الفعلِّ   

 .ل  )إذن( هات ثالثة أمثلة (1)  

 .عليه زميله مستعماًل )إذن( يقول طالب شيئاً، َوير دُّ  (2)  

(. إذا ن فَِّي املاضي بِّ )ال( َوَجبَ  -  .َتْكرار ها )ال اسَتْحَمْمت  وال َأْفَطْرت 

 [.31/ القيامة{ ]َصلَّى َوالَ  َصدَّقَ  َفال: }التنزيل ويف  

 .يأيت ب )ال( اِّْنفِّ الفعلني يف كل مجلة مما  -7

 .قرأَت الدرَس وكتبَته (1)  

 .رأيت ه وَكلَّْمت ه (2)  

 .َسأَلين وَسأْلته (3)  

 .البارِّحةَ  أكْلنا وشربْنا م نذ (4)  

؟ انتهى وقد تأيت آآلن) -  م ثَبتٌ  ماضٍّ  فعلها فعلية مجلة على( احلالِّ  واو  ) دخلت إذا(. الدرس 
 .(َقدْ ) معها دخلت

 :أكمل الناقص تأمل املثال، مث  -8

 .اإلمام   َسلَّم دخلت املسجد وقد  .ي َسلِّّم واإلمام دخلت املسجد  
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 مجلة امسية  

 ماض مثبت مجلة فعلية فعلها  

 ...................................................... .ي كبِّّ  دخلت املسجد واإلمام   (1)  

 ......................................................ي قِّيم   دخلنا املسجد وامل َؤذن (2)  

 .............................................. .والشمس تغر ب   وصلنا املدينَة املنورة (3)  

 .................................................... . تَ ْهبِّط   وصلت املطار والطائرة (4)  

 .......................................... . الدرس واملدرس َيْشَرح   دخلت الفصل (5)  

 االمسية اجلملة + واو احلال  

 اجلملة الفعلية فعلها ماضٍّ م ْثبِّت + واو احلال + قَ دْ   

أصلهما )َصي ََّر( .تنصب مفعولني  ) َوَجَعْلت ه حم َرَّماً( . )َجَعَل( هنا من أفعال الَتْحوِّيل، وهي مبعن  –
 : مبتدأ وخب ، حنو

 .اخلمَر حراماً  َجَعَل هللا            . اخلَْمر  حرامٌ   

 :ويف التن زيل  

َراجاً  الشَّْمسَ  َوَجَعلَ  وراً ن   فيهِّنَّ  الَقَمرَ  َوَجَعلَ  طَِّباقاً  مَسَواتٍّ  َسْبعَ  هللا َخَلقَ  َكْيفَ  تَ َرْوا أمل( }1)   { سِّ
 [ .12-ا 5/ نوح]

 [.19/ نوح{]بَِّساطاً  األْرضَ  َلك مً  َجَعلَ  وهللا( }2)  

َدةً  أ مَّةً  النَّاسَ  جَلََعلَ  رَبُّكَ  َشاءَ  َوَلوْ ( }3)    [.118/هود{]واحِّ

، أفعال من وهي( َظنَّ ) مبعن( َجَعلَ ) وتأيت    عَِّباد   ه مْ  لذينا املالئِّكةَ  وَجَعل وا: }حنو الرُّْجحانِّ
 [.19/ الزخرف{ ] إناثاً  الرَّمحنِّ 

 .من أخوات )َظنَّ( )َجَعَل( هبذين املَْعنَ يَ نْيِّ   

يَنئِّذٍّ َعَمَل )َكاَن(، حنو   َجَعَل حامٌد يضربين. )وقد  :وتكون أيضاً من أفعال الشُّر وع، وتعمل حِّ
 .مّرت بك يف درس سابق(
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 الَّذِّي هللِّ  احلَْمد  : }اىلتع قوله يف كما واحدًا، مفعوالً  وتنصِّب ، تامٌ  فِّْعلٌ  وهي( َأْوَجدَ ) مبعن وتأيت  
 {.والنُّورَ  الظ ل ماتِّ  َوَجَعلَ  واألْرَض، السَّمواتِّ  َخَلقَ 

ْ معن )َجَعَل( -9  :فيما يأيت َعنيِّّ

 .يشرح الدرس جعل املدّرس   (1)  

 [.13/احلجرات{ ] َوقَ َبائِّلَ  شع وباً  وجعلناكم( }2)  

 .اِلَواَء واملاءَ  جعل هللا (3)  

 للطالب: َأَجَعْلَتينِّ م ديراً؟ املدرِّس قال (4)  

، حنو: َعصاَي. فَ َتاَي. د نْ َياَي.  )قَ َفاَي(. ياء  املتَكلِّّمِّ مفتوحٌة َمَع اْسمٍّ آخر ه ألٌف أو ياءٌ   - ساكنتانِّ
 .َيَداَي. غسلت َيَديَّ 

َقْظَت؟ ومن أَيْ َقَظَك؟ مترين شفوي: يسأل  -12  كّل طالب زميَله: مىت اْستَ ي ْ

. َأقْ َرَض. اِّقرَتضَ  هات مضارع األفعال  -11  .اآلتية: َغَلَب. َهَبَط. َكَسا. َأْفَطَر. َأَسرَّ

 .األفعال الواردة يف حديث أيب َذرٍّ )رضي هللا عنه( اذكر أبواب  -12

 .)احلَوائج( و)الشُّْرطَة(، ومجع )الَقَفا( :هات مفرد  -13

 َتظاََلم وا" فما أصل كلمة تظاملوا؟القدسي: "فال  ورد يف احلديث  -14

.  :على )ع َراةٍّ ( على وزن )ف  َعَلهٍّ (. امْجَعِّ األمساَء اآلتية هذا اجلمعَ  ُي َْمع  )َعارٍّ (  -15 . قَاضٍّ َماشٍّ
. َغازٍّ ، َحافٍّ  . َوالٍّ  . َهادٍّ . رَامٍّ

 :أحرف هي نواصب الفعل املضارع أربعة -

،َمْصَدرِّيَّ  وهي َحْرف   :َأنْ  (1)    :حنو ةٍّ وَنْصبٍّ واْستِّْقَبالٍّ

 [.27/النساء{]عليكم يَتوبَ  أنْ  ي رِّيد   وهللا}  

، حنو وهي َحْرف  نَ ْفيٍّ  :َلنْ  (2)    :وَنْصبِّ واستِّْقبالٍّ

 [.27/الكهف{ ] َصْباً  َمعِّيَ  َتْسَتطِّيعَ  َلنْ  إنَّكَ : قالَ }  

، حنو وهي حرف  مصدريّةٍّ  :َكيْ  (3)    :ونصبٍّ واستِّْقبالٍّ



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

299 

 [.33/طه{]كثرياً  ن َسبَِّّحكَ  َكيْ }  

، حنو وهي حرف  َجوابِّ  :إَذنْ  (4)    :وَجزاءٍّ ونصبٍّ واستقبالٍّ

 .سَأزور ك غداً إَن شاء هللا : حامد  

 .إَِّذْن أَنتظ َرك : خالد  
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 الدرس السادس و العشرون (26) 

  

الفرنسية.  أريد َتْرمجَََتە إىل اللغةالـذي  ياعـّمار، هذا هو الُكَتيِّبُ  :املدرس

 أتستطيع أن ُترتَْمِجە؟

ىشىڭىنبتىلىغشبتە رجىمەباىلبفىنينس سمەنبسىنىڭبمشنشبۇ باىباەممش ر،بباوا تق چى:

ب.بسەنبا  ىبتەجىمەباىاللەمسەن؟اىنە باىلغشنبكىتشپچەب

 .َتْرمجَُْت قبل هذا ِعدَّة كتب إسالمية أستطيع بَعْون اهلل. فقد :عمـار

 يەللنىڭبدش رەرمىبۇىلەنبتە رجىمەباىلىشقشباشەرنبۇولىمەن. :اەممش ر

الَعْهِد  امُلرتََْجم على إخواٍن َحِديِثي أريد أن ُأَوزِّع الكتّيب :املدرس

 .باِإلسالم

بكىنگەنبباوا تق چى: بدىڭىۇرن باىسالمغش بكىتشپچىىن باىلىنغشن بتە رجىمە مەن

 اىلىمەن.اىنرنۇيكال رغشبتش راىتىپبۇىنرشىنباىنيە ب

 .ممكن إن شاء اهلل إَذْن ُأَتْرمِجە يف أقرب وقت :عمـار

ا نىۇياتشبيەللبخشلىسشباىماشنقەە  رباىسقشبۋياىتباىچىۇ با  ىبتە رجىمەب :اەممش ر

 اىلىمەن.

 الفرنسية وتتكلهمها كما يتكلهم أهُل ياعـمار، إنك جتُِيد اللغة :املدرس

 فرنسا. أَفِعشت يف فرنسا؟
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اىباەممش ر،بھەاىقەتەنبسەنبفىنينس سبتىلىىنبدشخشىبۇىلىسەنب،بسەنبباوا تق چى:

ا بتىلىنبخ ەەىبفىنينسىيەباەھلىبسۆىلىگەنۇ كالبسۆىلەدسەن.بسەنب

 فىنينسىيەە بدشكىغشمن ؟

 وَتَرْعَرْعُت يف باريس ألنَّ أبي كان نعم، إنين ولدت وَنَشْأت :عمـار

 .سنة َعْشَرَة يعمل هناك. إنە بقي يف فرنسا مخَْسَ 

مەنبپش ررژەيبت غ ل  باۆسۈ بدىتىلۇرمبچۈناىبەيەيمبا بك نۇيق،ب :اەممش ر

بت  ر  ب بۇەشبدىل باون بفىنينسىيەە  بەيەيم باىالتىت. بخىزمەت دە رە 

 اشلۇى.

 .أمحد هذا هو السبب... اقرأ اآليات يا :املدرس

ۇ بفىنينس سبتىلىىنبدشخشىبسۆىلىشىڭنىڭبسەۋ ىبباىاەنۇ ...باىبباوا تق چى:

 اەمھەەباشدەتلە ر ىباواوغىن.

ى )بعد ما يسَتِعيذ( }َوإْذ َقاَل إْبَراِهيُم َربِّ َأِرني َكْيَف حتُِْيي امَلْوَت :أمحـد

 [.269قال َأَوملَْ ُتْؤِمْن َقاَل َبَلى َولِكْن ِلَيْطَمِئنَّ َقْليِب{ ] البقرة/ 

ئۆز ۋاقتىدا  })پاناھلىق تىلىگەندىن كىيىن(

پەرۋەردىگارىم، ئۆلۈكلەرنى قانداق »ئىبراھىم: 

: هللادېدى. ا« تىرىلدۈرىدىغانلىقىڭنى ماڭا كۆرسەتكىن

ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرەلەيدىغانلىقىمغا( »)

ئىشەندىم، لېكىن »دېدى. ئىبراھىم: « ئىشەنمىدىڭمۇ؟
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كۆڭلۈم )تېخىمۇ( قارار تاپسۇن ئۈچۈن )كۆرۈشنى 

 دېدى.{« تىلەيمەن(

ُە ُجُلوُد }اهلل َنزََّل َأْحَسَن احلَِْديِث ِكَتابًا ُمَتَشاهِبًا َمَثاِنَي َتْقَشِعرُّ ِمْن  

 ذلَك الَِّذيَن خيََْشْوَن َرهبَُّْم مثَُّ َتِلنُي ُجُلوُدُهْم وُقُلوهبُُْم ِإىَل ِذْكِر اهلل

 َهاٍد{ ْنُهَدى اهلل َيْهِدي ِبِە َمْن َيَشاُء وَمْن ُيْضِلِل اهلل َفَما َلُە ِم

 [ .23] الزمر/ 

سۆزلەرنىڭ ئەڭ چىرايلىقى بولغان قۇرئاننى نازىل هللا ا }

قىلدى. )پاساھەتتە، باالغەتتە( ئۇنىڭ بەزىسى بەزىسىگە 

ئوخشاپ كېتىدۇ، )ۋەز ـ نەسىھەتلەر، ئەھكامالر، 

قىسسىلەر ئۇنىڭدا( تەكرارلىنىدۇ، )قۇرئاندىكى ئازاب 

ئايەتلىرى تىالۋەت قىلىنغان چاغدا( پەرۋەردىگارىدىن 

ن كىشىلەرنىڭ بەدەنلىرى تىترەيدۇ، ئاندىن قورقىدىغا

نىڭ رەھمىتى، هللا نىڭ زىكرى ئۈچۈن )يەنى اهللا ا

مەغپىرىتىگە دائىر ئايەتلەر تىالۋەت قىلىنغان چاغدا(، 

ئۇالرنىڭ بەدەنلىرى ۋە دىللىرى يۇمشاپ )ئارام تاپىدۇ(، 

نىڭ ھىدايىتىدۇركى، ئۇنىڭ هللا ئەنە شۇ )يەنى قۇرئان( ا

هللا ادەمنى ھىدايەت قىلىدۇ، اخالىغان ئهللا( بىلەن )ا

ئازدۇرغان ئادەمگە ھېچ ھىدايەت قىلغۇچى بولمايدۇ 

[32]} 
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}َوإَذا ُذِكَر اهلل َوْحَدُه اْشََْأزَّْت ُقُلوُب الَِّذيَن ال ُيؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة   

 [ .79َوِإَذا ُذِكَر الَِّذيَن ِمْن ُدوِنِە ِإَذا ُهْم َيْسَتْبِشُروَن{ ]الزمر/ 

تىلغا ئېلىنسا، ئاخىرەتكە هللا يالغۇز ا} 

 هللائىشەنمەيدىغانالرنىڭ دىللىرى سىقىلىپ كېتىدۇ. ا

تىن باشقا مەبۇدالر تىلغا ئېلىنسا، ئۇالر خۇش بولۇپ 

 {[44كېتىدۇ ]

 )يدخل رجلم ويسلِّم( 

ب)ۇىنبكىشىبكىنرۇ بھەمۇ بسشالمبۇىنرۇ (

 املراقُب اجلديد. من كان)بعد ما َيُردُّ التحّية( يا إخوان، هذا هو  :املدرس

 لديە سؤالم فليسألە.

)سشالمباشدت  رغشنۇرنبكىيىن(باىباىنرنۇيكال ر،بۇ بدىڭىبكۈى تچى.بباوا تق چى:

باشنۇيقبكىشىنىڭبس اشىلبۇولسشبا نىڭۇرنبسو ررس ن.

 يشرتك يف ُمَعْسَكر اجلامعة. أفيسجُّل ياشيخ، ِمنَّا من يريد أن :حامـد

 امَسە لديك اآلن؟

باشتنىشىشىنبھشمىۇ: باونۋرنستىتبالگىنرغش بۇىزنىڭباىچىمىزەرن بكەدىخ، باى

بكىشىخش بدىنىڭۇيببالدۇرغشن بسىنىڭ باىسمىىن بھشىرن با  ۇش ر.

بتىزرملىتشمۇ ؟
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على أمر فيە أجٌر إن شاء اهلل. ِمْن  نعم. هذا، وأريد أن َأُدلهكم :املراقب

آتاكم  فَساِعدوهم ممِها.  املعهد َمْن هم حباجة إىل ُمساَعدة طالب

َأو مديِر  يساعدهم فليتهصل بَأِمني ُصْندوق الربِِّ  اهلل. من أراد أن

 .املعهِد

مشنش،بمەنبسىلە رگەبيەللبخشلىسشباەجىنبۇش رباىشىنبكۈ رسىتىپبك نۇيق.ب :كۈى تچى

ب باىلىمەن. باىنيە  دش رە مگەبباواوغ چىلىنرۇرنباىنىستىتوتاود كىن

ىسىمبسىلە رگەبۇە رگەنبۇىنبابيەللببم ھتشجبكىشىلە ربۇش ر.بك ڭشبسىلە ر

باش راىلىق ببنە رسىلە ر بۇىنرڭال ر. بدش رە م  ال رغشبااشنۇيقبكىشىبا ال رغش

بخەدنىبسشخشۋ تباىشلىنرغشبمەسئ لبكىشىدش رە مبۇە رمەكچىبۇولسشب

بدشكىباىنىستىتوتبم ەرنىبۇىلەنباشالاىالكس ن.ب

  

 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:
 

 توغرىسىدا  پېئىلالر تۆت ھەرپلىكمەزمۇن:  -1
  دۇ.  ە    رۆت ئەمى  ن رۈز  گە  ىېئ   من  كۆم    —( رۆت ئەمى  ك ىېئ ل )

 
 برمر مرجەمم د )رۈن ىېئ ل(    مەز د )يە ە مە ىېئ ل( د ن       رۈمگە بۆ  س دۇ. 

بەب د ن « »( ىېئ    ھ س ن ب ھ  بەب  بو رنى  ر رۆت ئەمى  ك مرجەمم د )
  ۆ ۇ م د  رۈم  س دۇ. مە   ە : « »  بەم ت. مە د ھ؛ 

 )رەمج مە ە  مەق(/
 )چېۇ ۋ رمەكى رەمە   ۋ رمەك(/

 )يۈگۈممەكى چەىمەق(/
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 )ەومەررمەقى رە م مەك(/
 )يرم  رمەقى دوم  رمەق(/

 ەرمۇ   ە از چ  ەممەق(-)ەەما /
 )   ۋ  ە ە  مەقى  ەزدۇممەق(/

 )ەەەەە ن كۈ مەك(/
 ( ىېئ    ھ س ن  ۈچ بەب  بو رنى  ر م: رۆت ئەمى  ك مەز د )

 
  ۆ ۇ م د  رۈم  س دۇ. مە   ە : « »بەب . مە د ھ؛ « ( »1

 ) ۆ ۈن يې   مەك(/
 ) ېغ ز س  چەي  مەق(/

 )دوم   مەقى يرم   مەق(/
 دېگەنگە  ورشەش. 

  ۆ ۇ م د  رۈم  س دۇ. مە   ە : « »بەب . مە د ھ؛ « ( »1
  ھجەم  بو مەق()كۆڭ   رەر/
 )     مەقى زېھ  مەك(/
 )ر  ھ مەكى ر  ھ ك  ر شمەق(/

 دېگەنگە  ورشەش. 
  ۆ ۇ م د  رۈم  س دۇ. مە   ە : « »بەب . مە د ھ؛ « ( »3

 )ي غ  مەقى روى نمەق(/
 )     پە بەممەكى چې  سمەك(/

 دېگەنگە  ورشەش. 
 

 توغرىسىدا  ئايرىش ئالمىشىمەزمۇن:  -2
دېگە  « »دېگە  جۈم ە  رچھاينندۇ.  رن ڭند    « »رې   ننننننننننننننن  ە 

 (  ە م ش  بو رنى بەش كې  ش ە كە گە .  ە مەش بر يەمد   ەيھ ش )
(ن ن  ور رم  نننننننننننن س   ەيھ ش  ۈچۈ   ەيھ ش  ە م شنننننننننننن  رە  م ب  ە   ەگەشنننننننننننن ۈچ  )

كە  ۈم   دۇ.  رن ن   ئھاب  ن  ومن  يوق. مە   ە ى يرە ھ د    جۈم  س   ې  ۆ  ېي  ەقى 
» ن  رەشننننن  ۋې  ۆ«» —م بو رنى  ەگەم  ەيھ ش  ە م شننننن  رە  « » رن ڭد    

د ن بەد   بو رشنننننننن  دۇمۇ  )يەن ى «»ن ن «»دې ننننننننەكى بر  اە   ە « 
 ن ن   زائ  غرچ    دېي ش دۇمۇ (. «»ن  «»
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رە  مدۇم.  ەگەم بر « »دېگە  جۈم  ند  « »شنننننننننننننننرن ڭغنە  ورشنننننننننننننننەش 
ن ن «»دېي   نننننننننەى بر  اە   ە « »جۈم  د   ەيھ ش  ە م شننننننننن  رەشننننننننن  ۋې    ۆ 

 ن ن  ۈى    بو رش  روغھا. مە   ە : «»
 

  ەيھ ش  ە م ش          رە  م                   گە                                         

  ەيھ ش  ە م ش           رە  م             گە                                                  
 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  «مِّنْ »ئىپادىلەيدىغان بەزىلەشتۈرۈشنى مەزمۇن:  -3
 ننننننننننننننننننننننەى بو « »دېنگە  جنۈمن ە  نرچنھاينننننننندۇ. بنرن نڭنننننننند    « »رنېن   ننننننننننننننن ن ە 
ۈم  د    د ن   بەم ت. شرڭەى مەزكرم ج«»(ن    پەد  ەيد غە  بەز  ەش ۈم ش )

 ب زن ن ب ھ ە  م م زى بەز م ز دېگە  مەن س   رە رم دۇ. مە   ە :  —« »
 ) ە  برن ن ب ھ ە  م س  يېگ ن(

 
  شەندۇق دېگۈچ  ەم بەمى ئەە  ەر ە  ر م )ك ش  ەم   ۇ د   ە  ئ ە     ەر ھ ت كۈن گە 

     شەنمەيدۇ(
 توغرىسىدا  كېيىن كېلىشى-سوراق قوشۇمچىلىرىنىڭ ئىلگىرىمەزمۇن:  -4

 ( بەغ ش ەوشرمۇ   ھ س ن  ە د دا كې  دۇ.  وماق ەوشرمۇ    بو غە  ئەمز  )
 ننننننننننننننننننننند ن كېي ن- ەممەى ئەمز د ن بەشنننننن ە  ننننننوماق ەوشننننننرمۇ   ھ؛ بەغ ش ەوشننننننرمۇ   ھ ننننننننننننننننننننن

      كې  ندۇ. مە ننننننننننننننن  ە : 
 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -5
« »   ن ن  ە   «»دېگە  جۈم ە  رچھايدۇ. برن ڭد    « »رې     ە 

    ب  ە  چەە ھ ش ەوشرمۇ    رەش نغە . «»بو رنى مررەكە   مس ن 
و  (دا بەش ر نننل يغنننە  چنننەە ھ  غرچ  )س ننننننننننننننن غننە   زاىەت ە   «»مررەكە   مس ننن 

 دۇمۇ  بو رنى  رن ن مرئ م  ھ؛ مرنر م: 
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« ... »ن ن رەشنننننننن  س ۆ ز ھن ن  رن ن  ومن دا ررمۇشنننننننن  دۇمۇ . مە نننننننن  ە : «( »1
 دېگەنگە  ورشەش )برنداق   ش    ش كۆن  رچھايدۇ(. 

ە گدېگەن« ... »ن   نننننننننننننننركرن رق ئنە ەر ە ەنە ندۇمۇش دۇمۇ . مە ننننننننننننننن  ە : «( »1
  ورشەش )برنداق   ش    ش  ە د س    د ن  ەزماق  رچھايدۇ(. 

دېگەنگە « ... »ن  ز بەم  نننننك ئنننننە ەر ە ەنننننە ننننندۇمۇش دۇمۇ . مە ننننننننننننننن  ە : «( »3
  ورشەش. 

 دېگەنگە  ورشەش. « ») ە ف(ەە  ە مەش رمۇش. مە   ە : « »ن  «( »4
»(ن ن ەوشنننننننر رشننننننن  روغھا. مە ننننننن  ە : « )»بر ر ل ئە ەر ە رور  غەندا  نننننننركرن رق 

 دېگەنگە  ورشەش. « ... 
 

 توغرىسىدا  «إذا الفجائية»مەزمۇن:  -6
ن  ەوشننننننننننننرشننننننننننننس ن زۆم م «» ەگەم شننننننننننننەمرس ن جە اب     نننننننننننن م  ق جۈم ە بو  ننننننننننننەى  ە د غە 
    ەن    س  ب ز    گ ھ    د م   ھ م زد   ۆگ س ۆ بو غە . 

  ن ن  ومن دا شننننننننننننەمرس ن جە اب غە  ر  س شنننننننننننن«»ن ن «»شننننننننننننرن ڭغە  ورشننننننننننننەش 
 دۇمۇ . مە   ە : 

 
 ) ەگەم  ە  ئ  ن بەش ە    ئ م ر  غە  ې  س ەى  ر م ررشە  بو رن كې  دۇ(

 دېگەنگە  ورشەش. 
 

ئاخىرى جەزملىك ئوقۇلغان مۇزائەف كەلگۈسى زامان پېئىلى ۋە بۇيرۇق مەزمۇن:  -7
 توغرىسىدا  پېئىلى

 ەر ھ؛ جەزم  ك  وەر غە  مرزا ەف كە گۈ ننننننننننننننن  زامە  ىېئ       بريھۇق ىېئ   دا   دغەم 
 ە   شمر      دغەم  ز كې  شمر دۇمۇ . مە   ە : 

←←
   دېگەنگە  ورشەش. 
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  پېئىل بابلىرى توغرىسىدا خۇالسە
 نىڭ بىرال بابى بولۇپ، ئۇ: لىرى( پېئىلتۆت ھەرپلىك مۇجەررەد )

 )رەمج مە ە  د؛(//

 ئۇالر:( پېئىللىرىنىڭ ئۈچ بابى بولۇپ، تۆت ھەرپلىك مەزىد )

 ) ېغ ز چەي  د؛( //1

 )رەر ھجەم بو د؛( //. 1

 )روى ند؛( //. 3

 ( پېئىللىرىنىڭ ئالتە بابى بولۇپ، ئۇالر:ئۈچ ھەرپلىك مۇجەررەد )

 )يەزد؛(//1

 ) و  رمد؛(//.1

 )بەمد؛(//. 3

) ەڭ  د؛(//. 4

)م ھا خوم بو د؛(//. 5

)كۆن بو د؛(//. 6
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 ( پېئىللىرىنىڭ ئون ئىككى بابى بولۇپ، ئۇالر:ئۈچ ھەرپلىك مەزىد )

(    م كە  ۈمد؛)//1

( ە م بەمد؛ى رەىشرمد؛)//.1

( رمۇش ە  د؛)//. 3

) ۆگەند؛ى        ە د؛(//. 4

( ە د؛ى رەىشرمۇن  ە د؛)//. 5

( رند؛ى مەغ رب بو د؛)//.6

 ) ەڭ  د؛ى ەر ق  ە د؛(//.7

(ە زامد؛)//. 8

(ە پ  ز ل بو د؛)//. 1

 )ەەمش   ە د؛ى كۈر  (//. 11

 چۆن ەەى ن كەر  (-) وت//. 11

 )رېز مەڭد؛(//. 11
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 مت  ارين

 

 :اآلتي ة أجب عن األسئلة  -1

 املدرس ترمجة الكتّيب؟ ملاذا يريد (1)  

 عّمار؟ وأين ترعرع؟ أين و لِّدَ  (2)  

 يف فرنس ا؟ كم سنة بقي أبوه (3)  

 . الفعل إما ث الثِّيي وإما ر بَاعِّيي   -2

 .َسلََّم، اِّْنَكَسَر. وقد درسته َأْحر فٍّ َأْصلِّّيةٍّ ، حنو: َكَتَب، فالثُّالثِّيُّ ما فيه ثالثة    

 . وإما َمزِّيدٌ  أربعة  أحرفٍّ أصلّية، وهو إما جمرٌِّد ، أما الرُّباعِّيُّ فما كان فيه  

 .َهْرَولَ  .فَ ْعَلَل، حنو: تَ ْرَجَم. بَ ْعثَ رَ  فاجملّرد له باب واحد، وزنه  

 .َوْسَوَس. قَ ْهَقهَ  .َدْحَرَج. فَ ْرَقَع. زَْلَزلَ   

 :واملزيد له ثالثة أبواب، وهي  

 .تَ َرْعَرَع، متََْضَمَض، َتَدْحَرجَ  :تَ َفْعَلَل، حنو (1)  

َعَللَّ، حنو (2)    .اِّْطَمَأنَّ. اِّمْشََأزَّ. اِّْقَشَعرَّ  :اِّف ْ

َلَل، حنو (3)   َعن ْ َرنْ َقعَ اِّْحَرجْنََم.  :اِّف ْ  .اِّف ْ

 .كل واحد منها األفعال الرباعية، ومشتقاهتا، واذكر باب استخرج من الدرس  
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 :أكمل الناقص تأمل األمثلة، مث -3

 املص در املض ارع املاضي 

 تَ ْرمَجَ ةٌ  ي رتْجِّ م   تَ ْرَج مَ  

 بَ ْع ثَ رَ   
........................................................ ........................................................ 

 َه ْرَولَ   
........................................................ ........................................................ 

 زَلْ َزلَ   
........................................................ ........................................................ 

 .تَ َرْعر عٌ  يَ تَ َرْعَرع   تَ َرْعَرعَ   

 متََضَمضَ  
........................................................ ........................................................ 

نَ انٌ  َيْطَم ئِّنُّ  اِّْطَم َأنَّ   ئ ْ  اِّْطمِّ

 اِّمْشَ َأزَّ  
........................................................ ........................................................ 

 اِّْقَشَع رَّ   
........................................................ ........................................................ 

 اِّْحرِّجْنَام حَيَْرجْنِّ م   اِّْحَرجْنَ مَ   

َرنْ َق عَ     اِّف ْ
........................................................ ........................................................ 

ْ األفعال  -4  :الرباعية ومشتقاهتا فيما يأيت، واذكر باب كلِّّ واحد منها عنيِّّ

 .مكَتيب وبَ ْعثَ َر الكتب واألوراق دخل الطفل(1)   

ك َدْغَدْغت   (2)    .الطفل فَضحِّ
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 .دواًء للَغْرَغَرة أعطان الطبيب(3)   

{ ]الرعد/ قال تعاىل: }َأالَ بِّذِّْكرِّ هللا َتْطَمئِّنُّ ( 4)    [.28الق ل وب 

َل اجلنََّة فَ َقْد فَازَ  َفَمْن ز ْحزَِّح َعنِّ النَّارِّ : }وق ال تعاىل( 5)    [ .185ان/ آل عمر { ]وأ ْدخِّ

يٍّّ : قال النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: "ق ال هللا تعاىل: يا اْبَن آَدَم، ق ْم 2) ( يف حديثٍّ ق ْدسِّ
 أمحد(. إىلَّ أْمشِّ إليك، واْمشِّ إىّل أ َهْروِّْل إليك". )رواه اإلِّمام

ثَ َر ( عن أيب عب د هللا الصُّن احبِِّّّي عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "َمْن متََْضَمَض واْستَ نْ 7)
 خرجت خطاياه من أنفه وفمه ". )رواه اإلِّمام أمحد(.

ْرغِّْر". ( عن اْبنِّ ع َمَر عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "إن هللا يَ ْقَبل  تَ ْوبَةَ الَعْبدِّ ما مل ي  غَ 8)
 )رواه الرتمذي وابن ماجة وأمحد(.

    ( ال بَْأَس باملَْضَمَضةِّ والتَّبَ رُّدِّ للّصائم.9)

م ع ( كان النَّْحويُّ عيَسى ْبن  ع َمَر الث ََّقفِّيُّ يَ تَ َقعَّر  يف كالمه. َسَقط يوماً عن محاره فاجت12)
َرْنقِّ عليه الن اس. فقال: مالك م َتَكْأَكْأت  علىَّ َكَتَكْأك   نَّة. اِّف ْ . فقال ئِّك م على ذِّي جِّ ع وا عينِّّ

 بعض هم: َدع وه فإن شيطانَه يتّكلم باِلِّْندِّيَّة.

. وضمري الفصل ضمري  رفعٍّ ي  ْؤيَت به  -5 )هذا هو املراقب  اجلديد (. هنا )هو( ضمري  َفْصلٍّ
 للَفْصل بني ما هو خٌب وما هو تابٌع . وال حَمَلَّ له من اإلِّعراب.

ي قولنا )هذا هو املراقب  اجلديد ( )املراقب( خب. وإذا حذفنا ضمري الفصل وقلنا )هذا فف
املراقب   املراقب  اجلديد ( ُيوز أن يكون )املراقب( َبَدالً من )هذا( كأننا نريد أن نقول )هذا

يط(. وكذلك يف قولنا )حامٌد هو الناجح ( )الناجح( خب. وإذا حذفنا ضمري  اجلديد َنشِّ
ح ( ُيوز أن يكون )الناجح( نَ ْعتاً ل )حامد(.الف  صل وقلنا )حامٌد النَّاجِّ

 

 :لضمري الفصل إليك أمثلة أخرى  
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 ... {.أ( }وأولئك هم امل ْفلِّح ون)  

 {. ب( }إّن شانَِّئك هو األبْ تَ ر  )  

 .الّسي ارة   ج ( هذه هي)  

 .الدرس من ضمائر الفصل استخرج ما ورد يف (1)  

 :بضمري َفصلٍّ مناسب اخلب يف كل مجلة مما يأيت، َوْأتِّ  أدخل )ال( على (2)  

 .ب( هؤالء ناجح ون) أ( ه ذا بيت)  

 .د( أولئك راسب ات)  .ج ( هذه جمل ة)  

ّنا َمْن يريد) -6 ّنا( بعض نا…( مِّ ية(. فمعن )مِّ  :رىإليك أمثلة أخ. هذه )مِّْن التَّْبعِّيضِّ

 .الثَّرِّْيدِّ ك ْل مِّْن ه ذا  (1)  

نكليزية، ومنهم َمْن يعرف الفرنسية مَِّن ال طالب َمْن يع رف (2)   ومنهم َمن ال  .اإلِّ
 .يعرفهما

ْؤمِّنِّنْيَ{ مب   بِّاهلل َوبْاْليَ ْومِّ اآلخر َوَما ه مْ  قال تعاىل: }َومَِّن النَّاسِّ َمْن يَ ق ول  آمّنا( 3)  
 [.8]البقرة/

ّاوقَوله تعاىل: ( 4)   َناه ْم ي  ْنفِّق وَن{ ]البقرة/  }َوي قِّْيم ْوَن الصَّالَة َوممِّ  [.3َرزَق ْ

 .َأدباً وعِّْلماً  أنت مِّْن أحسن الطالبِّ  (5)  

 :حنو االستفهام تَ تَ َقدَّم على حروف العطف، َأَفعِّْشَت يف فرنسا؟(. مهزة  )  -7
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 [.185يَ ْنظ روا{ ]األعراف/  َأَو ملَ ( }1)  

ري وا{ ]يوسف( }2)    [.101/ َأفَ َلْم َيسِّ

 [.51إذا ما َوَقَع آمنتم به{]يونس/  َأمث َّ ( }3)  

ا تتأخَّر عن حروف   ق ون{]األحقا العطف، حنو:}فَ َهلْ  وَأَخواهت  ف/ ي  ْهَلك  إال القوم  الفاسِّ
35] 

ْل واَو الَعْطفِّ على    :هاتني اجلملتني َأْدخِّ

 هل هذا جائٌِّز ؟ (2) َأجاَء مدّرسون جدٌد ؟ (1)  

 .ا ذْك روا: مفعوٌل به لفعلٍّ حَمْذوفٍّ تقديره( إبراهيم{. هنا )إذْ  وإْذ قال} -8 

 .(الصرف َمْوَتى( مجع  َميِّّت. وهو على وزن )فَ ْعَلى( )غري م نَ وَّنٍّ ألنه ممنوع من)  -1

 (:اآلتية على وزن )فَ ْعَلى هات مجع األمساء  

 ........................................... قَتِّيل      .......................................   َمرِّيض  

ري ........................................ َجرِّيح    ........................................... َأسِّ

 ........................................ َأمْحَق ........................................ َصرِّيع  

( ح ذَِّف منه حرف  )  -10 ( أصلْه )ياريبِّّ  ذا مثالالنِّّداءِّ، وياء املتكّلم. ه َربِّّ َأرِّن(. هنا )َربِّّ
 .للم ناَدى امل ضافِّ إىل ياء املتكلم

 :وهي ُيوز يف يائِّه مخسة  أوج هٍّ ،  
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. وهذا هو األكثرحنو:  َحْذف ها مع بقاءِّ الكسرة، (1)    .يا ربِّّ

. هذا دوَن األول يف الكثرة :إثبات  الياءِّ ساكنًة، حنو (2)    .ياريبِّّ

َ  :إثبات  الياءِّ مفتوحًة، حنو (3)    .ياريبِّّ

 .الوقف، حنو: يا ر بَّاهْ  ياربَّا. وقد تلَحق ها هاء  السكتِّ عند :قَ ْلب  الياءِّ ألِّفاً، حنو (4)  

  ..حنو: ياربَّ  وحذف ها، واالْستِّْغناء  عنها بالفتحة، أَلِّفاً،قلب  الياءِّ  (5)  

مع  هذه األوج َه قول نا َ " :ُي  ،. رَبَّا، َريبِّّ ، َربَّ ، َريبِّّ  ." َربِّّ

ان ه إَِّذا ه مْ }  -11 الفاء كما علمت. ب َيْسَتْبشروَن{. إذا كان جواب  الشَّْرطِّ مجلًة امسّيًة َوَجَب اْقرتِّ
 .)إذا الف َجائِّيَّةِّ( مقاَم الفاءِّ  وُيوز  إِّقَاَمة  

مل َضعَّف ا ي ْضلِّلِّ هللا... {. املضارع اجملزوم بالسكون واألمر املبين عليه من الفعلِّ  وَمنْ }  -12
، حنو ْدَغام  والَفكُّ  :ُيوز  فيهما اإلِّ

 .ش  دَّ/ اْش د دْ  .مَلْ َيش دَّ/ مل َيْشد دْ   

... {]طه/ ويف التن زيل: }َواْحل ْل ع ْقَدةً     [.27مِّْن لَِّسانِّ

 ما نَ ْوع  )م ا( يف )كما يتكّلم أهل فرنسا(؟  -13

 ما مفرد )اجلل  ود(؟  -14

 .النَ  اذكر باب كل فعل مما يأيت: استَ ْنثَ َر، تَقعََّر، اْسَتْبثَ َر،  -15

َة َعَدمِّ الغرغرةِّ. هذه ما ملْ ي  َغْرغِّْر( أي) -16  .لة أخرىالظرفيَّة . هاَك أمثاملصدريَّة  " ما" م دَّ

َة بقاءِّ "  بَقَِّي العاملَ   َسيبَقى اإلسالم  ما( "أ)    .العامل أي م دَّ
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َة إطاعيت"  هللا ورسوَله أطِّيع ون ما أطَْعت  ( "ب)    .هللا و رسوَله أي م دَّ

َة َعَدمِّ " مل يأتِّ صاحب ه اجلْس يف هذا الكرسّي ما( "ج )    .هِّ صاحبِّ إْتيانِّ  أي م دَّ
 

 خالصة:

 الفعل نوعان:

 _ الثالثي1

 باباً( 12املزيد )وله  أبواب( 2اجملرد )وله 
 فَ َعَل يَ ْفع ل    َكَتَب َيْكت ب   -

 فَ َعَل يَ ْفعِّل    َجَلَس َُيْلِّس   -1
 فَ َعَل يَ ْفَعل    َذَهَب َيْذَهب    -2
َع َيْسَمع    -3  َفعَِّل يَ ْفَعل    مسِّ
 َفعَِّل يَ ْفعِّل    َورَِّث َيرِّث    -4

 فَ ع َل يَ ْفع ل    َكث  َر َيْكث  ر  
 

 

 مازيد فيه حرف واحد:(أ)
 _ فَ عََّل   َسلَّمَ 1
َعَل   َأْسَلمَ 2  _ َأف ْ
 _ فَاَعَل   َجاَهدَ 3

 ب_ مازيد فيه حرفان:
 _ تَ َفعََّل   تَ َعلَّمَ 1
 _ تَ َفاَعَل   تَ َناَولَ 2
 _ اِّنْ َفَعَل   اِّْنَكَسرَ 3
تَ َعَل   اِّْسَتَمعَ _ 4  اِّف ْ
َعلَّ   اِّمْحَرَّ 5  _ اِّف ْ

 ج  _ مازيد فيه ثالثة أحرف: 
 _ اِّْستَ ْفَعَل   اِّْستَ ْقَبلَ 1
َعالَّ   اِّمْحَارَّ 2  _ اِّف ْ
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َعْوَعَل   اِّْعَشْوَشبَ 3  _اِّف ْ
َعوََّل   اِّْجَلوَّذَ 4  _اِّف ْ

 _الرباعي 2
 املزيد )وله ثالثة أبواب( اجملرد )وله باب واحد (

 أ_ ما زيد فيه حرف واحد: فَ ْعَلَل   تَ ْرَجمَ 
 _ تَ َفْعَلَل   متََْضَمضَ 
 ب_ مازيد فيه حرفان:

َعلََّل   اِّْطَمَأنَّ 1  _اِّف ْ
َلَل   اِّْحَرجْنَمَ 2 َعن ْ  _ اِّف ْ
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 الدرس السابع و العشرون (27)

  

 .يا أسامة، املراقب يطُلبك يف مكتبە :املدرس

 اىباوسشمە،بكۈى تچىبسىىنباىشخشنىسىۇيبچشاىنرۋيتىۇ . باوا تق چى:

 .أريد أن آخـذ معي زميَليَّ هذين :أسامـة

 مەنبۇ باىااىبسشۋياۇرشىمنىم بۇىنگەباىلىپبۇىنرشىنبخشالميەن.ب:اوسشمە

 .مل يطلب املراقب إاّل إيَّـاكَ  :املدرس

 كۈى تچىبپەاەتالبسىىنبچشاىنرۋيتىۇ .بباوا تق چى:

 .أخشى أنە َنِسَي. إنهي وإّيامها مشرتكون يف مسابقة السِّباحة :أسامـة

مەنبا نت  باىلىشتىنباەنسىن ميەن.بھەاىقەتەنبمەنبا باىااىسىبۇىلەنبس ب :اوسشمە

 اۈىۈشبم سشۇىقىسىگەباشتنىشىمىز.

 إبراهيم؟خذمها إذًا... أين كتاب املدير يا  :املدرس

ا نۇياتشبسەنبا باىااىسىنىم باىلىپبۇش رغىن..باىباىربيھىم،بم ەرننىڭببباوا تق چى:

 كىتشپىباەدە رە ؟

 .َأْعَطْيُتە إيُّـاه :إبراهيم

 مەنبا  ىبم ەرنغشبۇە رگەن. :اىربيھىم

 وأين دفاتر الطـالب؟ :املدرس

 اواوغ چىال رنىڭبە پتە رلىنىباەدە رە ؟بباوا تق چى:

 .أعطُيتهم إّياهـا :إبراهيم

 مەنبە پتە رلە ر ىباواوغ چىال رغشبۇە رگەن. :اىربيھىم

 وأين جمـلهَت؟ :املدرس
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 منىڭبژو رنىلىمباەدە رە ؟بباوا تق چى:

 .أعطيُتَكَهـا :إبراهيم

 مەنبا  ىبسشڭشبۇە رگەن.باىربيھىم:

 مىت أعطيَتِنيها؟ :املدرس

 سەنبا  ىبمشڭشباشچشنبۇە رگەن؟بباوا تق چى:

 .أعطيُتكها أمس يف مكتبك. أخذَِتا ووضعتها يف الدُّْرج :إبراهيم

 ۇە رگەن.تۈنۈگۈنباىشخشنشڭۇيبمەنبا  ىبسشڭشب :اىربيھىم

 نعم، اآلن تذكهرت... ما امسك يا أخي؟ :املدرس

 مەنبھشىرنباىسىمگەباشلۇرم...باىباىنرنۇرشىم،باىسمىڭبنىمە؟ك نۇيق،ببباوا تق چى:

 يا أستاذ؟ َأِإيَّاي تسأل :هـو

باىبا ستشى،بسەنبمەنۇرنبسو ريۋيتشمسەن؟با :

 .نعم، إّيـاك أسأل :املدرس

 ك نۇيق،بمەنبسەنۇرنبسو ريۋيتىمەن.بباوا تق چى:

َواْلَتَحَق معي ثالثة طالب من  .امسي ُعَكاَشـُة، التحقت باملعهد اليوم :هـو

 تساعدني فقد فاتتين بلدي. هم يف فصل آخر. يا أستاذ، أرجو أن

 .دروس كثرية

 اىسمىمباوكشكە،بمەنباىنىستىتوتقشبۇۈگۈنبكىنەرم.با :

 .سأساعدك وإّياهم إن شاء اهلل :املدرس

 مەنبيەللبخشلىسشبسشڭشبۋ با ال رغشبدش رە مبۇىنرمەن.بباوا تق چى:

 .لن ننسى ُمساَعَدَتك إّيانا أبدا إن شاء اهلل :عكاشة

 دش رەرمىڭىنبمەڭگۈبا نت  باشملشميىز.يەللبخشلىسشبۇىزبسىنىڭب :اوكشكە

 أراك جتُِيد اللغة العربية. من َعلََّمك إّياها؟ :املدرس
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مەنبسىنىڭباە ر ببتىلىىنبدشخشىبۇىلىۇرغشنلىقىڭىنبۇىلىمەن.بسشڭشباە ر بببباوا تق چى:

 تىلىىنبكىمباۈگەتاەن؟ب

 .علهمين إّياهـا أبي :عكاشة

 مشڭشبا  ىبەيەيمباۈگەتاەن. :اوكشكە

 .اقرأ اآليات ياحامـد :املدرس

 اىبھشمىۇ،باشدەتلە ر ىباواوغىن.بباوا تق چى:

 [9/ الفاحتة{]ِعنُيَنْسَت وإّيـاك َنْعُبـُد إّيـاك(: }يقرأ مث وُيَبُسِملُ  يستعيذ) :حامـد

)رەببىمىز( ساڭىال ئىبادەت قىلىمىز ۋە سەندىنال ياردەم }

 .{[4تىلەيمىز ]

 ...{إْحَسانًا َوِبالَواِلَدْيِن إيَّاُه إالَّ َتْعُبُدوا َأالَّ َربُّكَ  َوَقَضى}  

 [.23/اِإلسراء]

پەرۋەردىگارىڭ پەقەت ئۇنىڭ ئۆزىگىال ئىبادەت  }

قىلىشىڭالرنى ۋە ئاتا ـ ئاناڭالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭالرنى 

 { تەۋسىيە قىلدى

 [.1/ املمتحنة... {]وإيَّاُكْم الرَُّسولَ  خيُْرُجون}  

قا ئىمان ئېيتقىنىڭالر ئۈچۈن هللا ئۇالر پەرۋەردىگارىڭالر ا }

 { پەيغەمبەرنى ۋە سىلەرنى يۇرتۇڭالردىن ھەيدەپ چىقاردى

 [.27/ سبأ{]ُمِبنٍي َضالٍل يف أْو ُهدى   َلَعَلى ِإيَّاكم َأْو وِإنَّا}  

شۈبھىسىزكى، بىز ياكى سىلەر چوقۇم ھىدايەتتىدۇرمىز،  } 

 {[. 34« ]يا روشەن گۇمراھلىقتىدۇرمىز
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 (اجَلَرسَ  َرِننُي ُيسمع)

 )اوڭغىنيقباشۋيىىباشڭلىنىۇ (

 هذا يوُم زيارِة املدرسنَي ِإيَّانا يف املهجع. ننتظر املديَر وإّياك يا :حامـد

 .ُأستاذ بعد صالة العصر

ۇ باوا تق چىال رنىڭبۇىز ىبدشتشاتشبىريش ر تباىلىۇرغشنبكۈ ى.باىبمشنشببھشمىۇ:

 ا ستشى،بۇىزباەسىنبنشمىزرۇرنبكىيىنبم ەرن ىبۋ بسىىنبكۈتىمىز.

 .سنزوركم إن شاء اهلل :املدرس

 يەللبخشلىسشبۇىزبسىلە ر ىبىريش ر تباىلىمىز.بباوا تق چى:

   

 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:

 توغرىسىدا  (َضمِّرْي ئالماش )كىشىلىك 
(    مر  ەە ل ك ش   ك  ە مەش ) —( ك ش   ك  ە مەش )

 ( د ن       رۈمگە بۆ  س دۇ.  ر نمە ك ش   ك  ە مەش )
بەشننننننن ە  نننننننۆز ەمگە ەوشنننننننر مەي مر ننننننن ەە ل  —مر ننننننن ەە ل ك شننننننن   ك  ە مەش 

»         ب  ە   نۆز بەش ش ەش ە بو  دۇ  شن      د غە   ە مەشن م بو رنى  ر م 
 د ن كېي سمر كې ە ەيدۇ. مە   ە : «

 )مە   ېس  كۆمد  (        )مە  مر ر مە (    
 )د م س   ەند ن بەش     چۈشەنم د؛( 

 دېگەنگە  ورشەش. 
مر ننننننننننننننن ەە ننننل   شننننننننننننننن     مەيننند غنننە ى ىەەەت  — ر نمنننە ك شننننننننننننننن   نننك  ننننە منننەش 

 ننننننۆز ەمن ن  ەر ھ غە  ر ن   شنننننن      د غە  ك شنننننن   ك  ە مەشننننننن م بو رنى  ر م 
 د ن كېي سمر كې ە مەيدۇ. مە ننننننننننن  ە :«»ب  ە   ننننننننننۆز بەشنننننننننن شنننننننننن ە بو مەيدۇ    

  مغە  ورشەش. «»   « »د    «»
    ر نمە ك ش   ك  ە مەش م جۈم  د     ومن غە  ە ە ە  يەك  مر  ەە ل 

 بەش كې  ش ەى يەك  چۈشۈم كې  ش ە   يەك    گ   ك كې  ش ە كې  دۇ. 
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 . باش كېلىشتە كەلگەن كىشىلىك ئالماشالر: 1
 ( بەش كې  ش ە كە گە  مر  ەە ل ك ش   ك  ە مەش م: 1

 ەش م: ( بەش كې  ش ە كە گە   ر نمە ك ش   ك  ە م1
 ننننننننننننننن : «»( ىننە   س ننن ئەم  ەر  ننك 1)

 گە  ورشەش. «»ەەرەم    مد    
؛: ) ە ف(« »(        ك شننەك  س ن 1)

 كە  ورشەش. «»ەەرەم    مد    
غنننننە «» ەنننننەرنننننەم    مد     ننننننننننننننن : «»كۆى ۈكس ننننن ( 3)

  ورشەش. 
   :«»( مررەرەبە )     سۇ  شەر    ەيە   ق ب ھ  ك(ن ن 4)

 غە  ورشەش. «»ەەرەم    مد    
غنننننننە «»ەم    مد    ەنننننننەرننننننن؛: «»(  نننننننەينننننننە    س نننننننن 5)

  ورشەش. 
د     ننننننننننننننن : «»( مررەكە     )ب ھ سۇ  شنننننننننننننننەر  ( كۆى ۈكس ننننننن 6)
 غە  ورشەش. «»

دېمەكى يرە ھ د     ە نننننننننن    نننننننننن ز  غە   ە مەشنننننننننن م بەش كې  شنننننننننن ە كە گە  
 ر نمننە ك شننننننننننننننن   ننك  ننە مننەشننننننننننننننن م بو رنى  ر م دا    ىېئ  غننە  ر  س ننۆ كې  ننۆ شنننننننننننننننر 

 ىېئ  س ن ىە     بو  دۇ. 
 . چۈشۈم كېلىشتە كەلگەن كەلگەن كىشىلىك ئالماشالر: 2
 ( چۈشۈم كې  ش ە كە گە  مر  ەە ل ك ش   ك  ە مەش م: 1

 ( چۈشۈم كې  ش ە كە گە   ر نمە ك ش   ك  ە مەش م: 1
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دېمەكى بر  نننە منننەشننننننننننننننن م ىېئ  س نننن  نننەر ھ غنننە  ر  س نننۆ رو ننندۇمغرچ  بو  ننندۇ    
 چۈشۈم كې  ش ە كې  دۇ. 

كې  شننن ە  ك ەگەم    ننن مس ن  ەر ھ غە  ر ن نننەى  ېس    غرچ  بو  دۇ      گ   
 كې  دۇ. مە   ە : 

 چۈشۈم كې  ش                                           
 ) ر  ر من   وم د؛(                 )مە   رن  كۆمد  (  

 ) رن ن ك  ەب  ەە  مدا(                         گ   ك كې  ش 
 دېگەنگە  ورشەش. 

 

 مت  ارين

  

  

 :اآلتي ة أجب عن األسئلة  -1

 اجلديد؟ ما اسم الطالب (1)  

 العربية؟ من علمه اللغة (2)  

 يشرتك أسامة وزمياله؟ يف أي مسابقة (3)  

ٌل وإّما   - لٌ الضمري إّما م تَّصِّ َفصِّ  . م ن ْ

، َويَ َقع  بعد )إالّ(، حنو :فالضمري املنفصل    :ما ي  ْبَدأ  به يف النُّْطقِّ

 .ما َفهَِّم الدَّْرَس إالّ أنتَ  (2) .أنا مس لم (1)  

 .ما رأيت  إال إيّاكَ  (4) .إيّاك رأيت   (3)  

ل      .كالتاء واِلاء يف: رأيت ه   )إالّ(،ماال ي  ْبَدأ  به يف النُّْطق، وال يَ َقع  بعد  :والضمري امل تَّصِّ

َلة     َفصِّ  :ضمائر  الرفع امل ن ْ

ا. ه ْم/ هَِّي. مه َا. ه نَّ/ أَْنَت. أَنْ ت ما. أَنْ ت ْم/ أَْنتِّ     .أَنْ ت ما. أَنْ ت َّ/ أَنَا. حَنْن .ه َو. مه 

 :ضمائر الرفع املتصلة  
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،  :تاء  الفاعلِّ امل َتَحرَِّكة   (1)    .ذهبت َّ  ذهبت ما، ذهبت ْم،كما يف: ذهبت 

 .اِّْذَهبا كما يف: َذَهَبا، َذَهَبَتا. َيْذَهبان، َتْذَهبان، :أَلِّف  االثْ َنني (2)  

 .كما يف: َذَهب وا. َيْذَهب ون. اِّْذَهب وا. تذهبون :واو اجلماعة (3)  

 .كما يف: َتْذَهبِّنَي. اِّْذَهيبِّ  :ياء املخاطبة (4)  

 .َتْذَهْبَ  ك ما يف: َذَهْبَ، َيْذَهْبَ، اِّْذَهْبَ، :النِّّْسَوةِّ نون   (5)  

 .كما يف: َذَهبنَ ا :ن ا (6)  

 :ضمائر النصب املنفصلة  

. إياك ما، إياك َن/ إياَي. إيانا /إيّاه. إيّامها. إيّاهم/ إيّاها، إيّامها،إيّاهن/إيّاَك، إيّاك ما، إيّاكم    .إياكِّ

 :املّتصلةضمائر النصب   

 .َسأََلكَ  .َسأََله . َسَأَِل َما. َسَأِلم/ َسَأِلا. َسَأَِل َما. َسَأَِل نَّ   

. َسأَلَ ك ما. َسأَلَ كّن/ َسأَلين. َسأَلنا    .َسأَلك ما. َسأََلكم/ َسأََلكِّ

قبلها من الَكْسر، لِّوِّقَايَةِّ ما  ضمري النصب املّتصل للمتكّلم )الياء( فقط. أما النُّون  فَ ي  ْؤيَت هبا)  
 .وت َسمَّى )نوَن الوِّقَايَة(

َلًة، :ضمائر اجلَ رِّ    (، كالكاف ال تأيت إال م تَّصِّ  .يف )له ( واِلاء يف )كتابكِّ

 .الواردة يف الدرس. واذكر نوع كل واحد منها استخرج الضمائر -2

الً   - َفصِّ  :ي ؤتى بضمري النَّصب م ن ْ

 ".ب د كَ نَ عْ " أصله ،إذ{نَ ْعب د   إيَّاكَ : }حنو: فِّْعلِّهِّ  على وتقدَّمَ  بهِّ، مفعوالً  كان إذا (1)  

م ساعدت َك . اليومَ  اناإيَّ  املديرِّ  زِّيارةَ  ننتظر  : حنو: فِّاعِّلِّهِّ  إىل م ضافٍّ  لَِّمْصَدرٍّ  مفعوالً  َوَقعَ  إذا( 2)  
 .إِّياكَ  إِّيّاَي كانت قبل م ساعديت

حانِّ  حنو: رأيت َك وإيَّاه . إّن وإيَّاكَ  إذا َوَقَع بعَد حرفِّ العطف، (3)    .ناجِّ

 .حنو: ما سألت  إال إياَك. ال نعبد إال إيَّاه   "إذا َوَقَع بعد "إال (4)  

 .أعطَيت ه  إيَاها حنو: أين جَمَلَّة  املديرِّ؟ إذا َوقَ َع بعد ضمري نصبِّ م تَّصِّل، (5)  
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وإذا اْختَ َلَفا يف الرُّتبة  .الفْصل  كما يف املثال السَّابقإذا كان الضمريان من ر تبةٍّ واحدةٍّ َوَجَب   
 .أْعطَْيت َكه / أْعطَْيت َك إيَّاه   جاَز الوْصل  والَفْصل ، حنو: أين كتايب؟

 :الضمائر  ثالث  ر َتبٍّ ، وهي  

ا، ه م، هَِّي، مه َا، ه نَّ  الغائب، ر تْ َبة  ( أ)    .وضمائرها: ه َو، مه 

، ر تْ َبة  ( ب) ، أنت ْم، أنت ما، أنَت،: وضمائر ها امل خاَطبِّ  .أنت َّ  أنت ما، أنتِّ

، ر تْ َبة  ( ج)    .حَنْن   أنا،: وضمائر ها املَتَكلِّّمِّ

ْتيانِّ بكّل واحدٍّ منها منفصالً  استخرج من الدرس -3  .ضمائر النصب املنفصلة، واذكر سبَب اإلِّ

 : مما يأيتعلى الفعل يف كل مجلة  َقدِّم املفعول به -4

 .إياك نعب د .نعب دك (1)  

 .............................................................. .َنْس َتعِّين ك (2)  

 .............................................................. .َنْس تَ ْغفِّر كَ  (3)  

 .............................................................. .رأيت  ه (4)  

 .............................................................. أناَديْ َتين يا أستاذ؟ (5)  

 .............................................................. .املديرة   َتْطلب ها (6)  

 .............................................................. .املدير   َسَأَِلم (7)  

 :َحوِّل اجلمل اآلتية على غِّرارها مستعمالً )إال( تأمل املثال، مث -5

 .ما رأيت إال إياه .رأيت ه (1)  

 .............................................................. .نعب ده (2)  

 .............................................................. .َجدِّي حي ِّبُّين (3)  

 .............................................................. .دعانا املدير (4)  

 .............................................................. .املدرس عاقَ َبهم (5)  

 :فيما يأيت ضمرَي نصب منفصاًل. استعمل النوع املذكور بني القوسني َضْع يف الفراغ  -2
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 (املتكلم ضمري) .  ....................................... أمحَد و طلب املدير   (1)  

 (املخاَطب ضمري) .أسئلة صعبة .......................................إبراهيَم و املدرس  سأل  (2)  

 (املتكلم ضمري) .ناجحان بتقدير ممتاز  .......................................إن حامداً و (3)  

 (املخاطبني ضمري) .َمْأد بَةٍّ إن شاء هللاإىل  .......................................املدرسني و سأدعو (4)  

 (الغائب ضمري) .جم َْتهِّدان .......................................أعرِّف أنك و (5)  

 :اآلتية على غرار املثال أجب عن األسئلة  -7

 .أعطيت ه إيّ اه املدير؟ أين كتاب (1)  

 .............................................................. املدرس؟ أين جمّلة (2)  

 .............................................................. األخت؟ أين قلم (3)  

 .............................................................. الطالب؟ أين دفاتر (4)  

 .............................................................. األخوات؟ أين دفاتر (5)  

 .............................................................. أمي؟ أين حقيبة (6)  

 .............................................................. بَ ْرقِّيَّتا حامد؟ أين (7)  

 .............................................................. املدرسني؟ أين َرسائِّل (8)  

 :اآلتية على غرار املثال أجب عن األسئلة  -8

 .عّلمين إياها أخي .أخي َعلََّمنِّيَها قِّياَدة السيارةِّ؟ من علََّمكَ  (1)  

 .................................................... .................................................... اخلاَت؟ من أعطاك هذا (2)  

 .................................................... .................................................... هذا الكتاب؟ مىت ت  ْعطِّيين (3)  

 .................................................... .................................................... بيتك؟ ت رِّيينمىت  (4)  

 طالب آلخر: يريد فالن كتاَبك/ دفرتك/ قلَمك َأفَأ ْعطِّيه إياه؟ وُييب مترين شفوي: يقول  -9
 .ت  ْعطِّه إياهالطالب املسؤول: نعم َأْعطِّه إياه. أو: ال، ال 

 (.َفعِّيل) وزن على وهو( يَرِّنُّ  َرنَّ ) مصدر(  رَنِّنيٌ (. )اجلرسِّ  رَنِّني   ي ْسَمع)  -12
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 :اآلتية على وزن )َفعِّيل( هات مصادر األفعال  

ر   .............................. َصَفَر َيصفِّر      .............................. َيْصهِّل  َصَهَل  .............................. َشَخَر َيْشخِّ

 .الدُّْرج، واخلاتَ  : هات مجع  -11

 :واألمر من األفعال اآلتية هات املضارع  -12

 .َبْسَملَ  .َتذَكََّر. َقضى  
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 الدرس الثامن و العشرون (28)

  

 مىت قِدمت من السفر؟. أستاذُقدومًا ُمَباركًا يا  :حامـد

 اىبا ستشى،بخوشبكەپسەن.بسەپە رەرنباشچشنببكەلۇرڭ؟ببھشمىۇ:

يا محزة َأْغِلق الباب إغالقًا  ...بارك اهلل فيك. قدمت البارحة :املدرس

 .ُسرعة امِلْرَوَحة وَخفِّفْ 

باىبھەمز ،ببباوا تق چى: بمەنباشخششمبكەچتەبكەلۇرم... بۇە ركەتبۇە رس ن. بيەللبسشڭش

 اىشىاىنبتشاىۋ ت،بكشمشلۇ  رغ چنىڭبسۈ راىتىىنببتۆۋ نلەت.

 أتكفى هذه السرعة؟ :محـزة

 ۇ بسۈ راەتبۇولۇرم ؟بھەمز :

 .التَّْخفيف. التَّْخفيف. َأرْدُت أن ختففها بعضَ  ال، لقـد َخفَّْفَتها كلَّ  :املدرس

األْرِبَعاِء.  قرأت الدرس اجلديد ِقراءَتنيِْ يوم لقد… ِزْدها زيادًة َطِفيفًة

الثانية شرحت  األوىل باإلعراب، ويف أْثناء القراءة ِاْهَتَمْمت يف الِقراءة

 َشْرحًا َوِجيزًا. وقبل أن أشرح لكم الدرس لكم امُلْفَردات اجلديدة

اآليات الواردة يف هذا الدرس،  َشْرحًا ُمَفصَّاًل أريد أن أمسع منكم

 فهاتوها

باشستبباوا تق چى: بۇەك با  ى بسەن بھەاىقەتەن باششاىلىدشق، بۇىن با  ى ىبۋ تتىڭ.

ب باىلىمەن.. باىنيە  باىلغىناشستىلىتىشىڭىن بد اىنى باشى ريق مەنبب...ا  ى

باىتىمبچ بۇىنرنجى باوا ە م. باىتىم باىااى بە  ررسىن بدىڭى بكۈ ى ش ركەنبە

بدىڭىب باواوغشنۇي باىتىم باىااىنجى بۇە رەرم، باەمھىيەت باىئنيۇقش اواوغشنۇي

بە  ررسىنب بسىلە رگە بمەن بچۈكەنۇۈ رەۈم. باىسقىچە بسىلە رگە ۇىنلىالە ر ى
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تەپسىلىبچۈكەنۇۈۈكتىنبۇ  ر نبۇ بە  ررستەبكەلگەنباشدەتلە ر ىباشڭال ب

 .اچىمەن،بسىلە رباشدەتلە ر ىبكەلتۈ رۈڭال رۇشامش

 [.167/ النساء{]َتْكِليمًا موَسى اهللُّ َوَكلََّم} :حامـد

 { مۇساغا )بىۋاسىتە( سۆز قىلدىهللا ا } ھشمىۇ:

 [.7/ املزمل{]َتْرِتياًل الْقْرآنَ  َوَرتِّلِْ } :محـزة

ـ دانە، ئوچۇق( ئوقۇغىن } ھەمز :  { قۇرئاننى تەرتىل بىلەن )يەنى دانە 

 َعَلْيِە َصلُّوا آَمُنوا َنالَِّذي َأيُّها َيا النَّيبِِّ  َعَلى ُيَصلُّوَن َوَمالِئَكَتُە اهلل إنَّ} :علـي

 [.96/ األحزاب{]تْسَليمًا َوَسلُِّموا

)يەنى  ھەقىقەتەن پەيغەمبەرگە رەھمەت يولاليدۇهللا ا } ئەىل:

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا رەھمەت قىلىدۇ، شەنىنى ئۇلۇغ 

قىلىدۇ، دەرىجىسىنى ئۈستۈن قىلىدۇ(، پەرىشتىلەرمۇ 

ھەقىقەتەن )پەيغەمبەرگە( مەغپىرەت تەلەپ قىلىدۇ، ئى 

مۆمىنلەر! سىلەر پەيغەمبەرگە دۇرۇد ئېيتىڭالر ۋە ئامانلىق 

نىڭ سىلەرنىڭ ھتىلەڭالر )چۈنكى رەسۇلۇلال

تۈڭالردىكى ھەققى چوڭدۇر، ئۇ سىلەرنى گۇمراھلىقتىن ئۈس

 {ھىدايەتكە، زۇلمەتتىن يورۇقلۇققا چىقارغۇچىدۇر(

 األْرَض َشَقْقَنا مثَُّ 5 َصبًّا املاَء َصَبْبنا أنَّا 5 َطعاِمِە ِإىَل اِإلْنَساُن َفْلَيْنُظرِ } :أسامـة

 [ .26-27/ عبس{]َشقها

)بۇ كاپىر( ئىنسان ئۆزىنىڭ يېمەكلىكلىرىگە )ئىبرەت } ئوسامە:

[. )بىز بۇلۇتتىن( زور مىقداردا 34نەزىرى بىلەن( قارىسۇن ]
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[. ئاندىن زېمىننى )ئۇنىڭدىن 34يامغۇر ياغدۇردۇق ]

 {[.32ئۆسۈملۈكلەرنى چىقىرىش بىلەن( ياردۇق ]

 َلُكْم ُيْصلْح 5 َسديدًا َقْواًل َوُقوُلوا اهلل اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذين أيَُّها َيا} :احلارث

 لْوزًا َفازَ  َقدْ َف َوَرُسوَلُە اهلل ُيِطْع َوَمْن ُذُنوَبُكْم َلُكْم َوَيْغِفرْ  أْعَماَلُكْم

 [.7 ا -75/ األحزاب{]َعِظيمًا

تىن قورقۇڭالر، توغرا سۆزنى قىلىڭالر هللا ئى مۆمىنلەر! ا } هارىس:

سىلەرنىڭ ئەمەللىرىڭالرنى تۈزەيدۇ )يەنى هللا [. ا01]

سىلەرنى ياخشى ئەمەهللارگە مۇۋەپپەق قىلىدۇ(، 

قا ۋە ئۇنىڭ هللا گۇناھلىرىڭالرنى مەغپىرەت قىلىدۇ، كىمكى ا

پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلسا زور مۇۋەپپەقىيەت قازانغان 

 {[.00ۇ ]بولىد

 [.2/النور{]ٍةَجْلَد ِماَئـَة ِمْنُهـَما َواِحـٍد ُكلَّ َفاْجِلُدوا والـزَّاِني الـزَّاِنَيـُة} :حامـد

زىنا قىلغۇچى ئايال ۋە زىنا قىلغۇچى ئەرنىڭ ھەر بىرىنى  } ھشمىۇ:

 { يۈز دەررىدىن ئۇرۇڭالر

 [.33/ األحزاب{] …األوىَل اجلَْاِهِليَِّة َتربََُّج َتربََّْجَن َواَل} :أسامـة

ئىلگىرىكى جاھىلىيەت دەۋرىدىكى ئايالالرنىڭ ياسىنىپ } ئوسامە:

 {چىققىنىدەك ياسىنىپ چىقماڭال

 .يا أمحد :املدرس

 اىباەمھەە.بباوا تق چى:

 .َلبَّْيَك يا أستاذ :أمحـد

 خوشبمەنبتەديش رباىبا ستشى. :اەمھەە

 .ِاْجِلسْ ِجْلَسَة طالِب ِعلٍم أجتلس يف الفصل هذا اجللوَس؟ :املدرس
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سەنبسىنىپتشبم ك نۇيقباولت  ريمسەن؟باىلىمبتەلە باىلغ چىۇ كببباوا تق چى:

 اولت  رغىن.

 .مسَْعًا وطاَعـة :أمحـد

 اشڭلىۇرم،اىتشاەتباىلىمەن.باەمھەە:

 .الدرس إْمالًء. فاكتبوا اآلن ُأْملي عليكم كلماٍت من :املدرس

مەنبھشىرنبسىلە رگەبە  ررستىاىبسۆىلە ر ىباشغزيكىبسۆىلە بۇىنرمەن.ببباوا تق چى:

 سىلە ربا بسۆىلە ر ىبدىزرڭال ر.

 .َنْسَتِعدَّ َمْهاًل يا َأستاذ. ملَها :أسامـة

 اىبا ستشى،باشىرنيقبۋياىتبۇە رگىن.بۇىزبتىخىبتەديش رلىنىپبۇوالملىۇ ق.باوسشمە:

   

 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:

 

 توغرىسىدا  (مفعول مطلقمەنبەداش تولدۇرغۇچى )مەزمۇن:  -1
ىېئ  س ننن مەن  ننننننننننننننن س  رەك   ەشى يننەك   رن ننن  —مەنبەداش رو نندۇمغرچ  

 ننننننننننننننننەن س  بنننەينننە  ە   ش   ينننەك   رن نننن رۈم س  بنننەينننە  ە   ش  ۈچۈ  ىېئ  ننند ن 
كېي ن كې  د غە     شنننننننننننننر ىېئ  س ن  ە ز؛ ب  ە   ننننننننننننننۆز  س د غە  مە نننننننننننننند مد ن 

 بەز د   ر  ۆز ىېئ   غە   ك    ك ە   دۇ. مە   ە :    بەم ت.
 )مەن س  رەك   ەش(      

 )جەزمە   ە  ھ مر ە  ە ەيق   ە مغە ب ۋا   ە  ۆز ە  د؛( 
 ) ەنس  بەيە  ە   ش(  

 )ك  ەب       ەې    نەش ھ ە   سد؛(
 ) ەنس  بەيە  ە   ش(

 )بە  مېس  ب ھ ەەنۇە ەې     رمد؛(
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 )رۈمن  بەيە  ە   ش( 
 )مەن  ەرم ەنس  نەئەي    يەرش  يەد  د  (

 )ىېئ  غە   ك    ك ە   ش() ەزماق مۆئ ەت بەمگ ن(
دېگە  بريھۇق ىېئ  س ننن  ومن نندا « »دېگە  مە ننننننننننننننند م « »برن ڭنندا 

 كې  ۆى بريھۇق مەن   س   رە رمۇن كە گە .  
بەز ننند  مە نننننننننننننننند من   رە رم ننند غنننە   نننننننننننننننۆز ەم مە نننننننننننننننند مگە   ك    نننك ە   نننۆ 
كې  دۇ.  ەند ن شننننننر  ننننننۆز ەمگە مەنبەداش رو دۇمغرچ  بو غەن    غە  ە ننننننە ننننننە  

 ئۆكۈم  بېھ   دۇ.  ر  ۆز ەم رۆ  ند   ۇە:  ز بەم  ك  وەر رش ە مە د من ن
ەنننننننەرنننننننەم    م »   مە ننننننننننننننننننننند مگە   زاىەت ە   سغنننننننە  »ى ( »1

 مەنبەداش رو دۇمغرچ غە   ك    ك ە   دۇ. مە   ە : 

 )مرد ھ مېس  ب ھ ە      ەي ب ەم ب  ە   ەي ب  د؛(
 )مە   رن  ىۈرۈن ەي رونريمە (      

 
 )زۇ رم ە  غرچ  م  رزاە ە ەە مەي ەەي   جەيغە ەەي  د غەن    س  ب   دۇ(

 دېگەنگە  ورشەش. 
( مە نننننننننننند من ن  ننننننننننننەن س   رە رم د غە   ننننننننننننۆز ەم مەنبەداش رو دۇمغرچ غە 1

   ك    ك ە   دۇ. مە   ە : 
 )مە   رن   ۈچ ەې    ز يەم ت ە  د  (

 دېگەنگە  ورشەش. 
( مە نننننننننننننننننننند من ننننننن  نننننننننننننننۈى    مەنبەداش رو نننننندۇمغرچ غننننننە   ك    ننننننك ە   نننننندۇ. 3

 مە   ە : 
 )مە   رن ڭغە چ ھاي  ق يەمد م ە  د  ( 

 دېگەنگە  ورشەش. 
 (       مە د م مەنبەداش رو دۇمغرچ غە   ك    ك ە   دۇ. مە   ە : 4
 شۈبق   زك ى مە   ۆز ە  د  ( 

مە د م  رە رمغە  مەن س   رە رم د غە ى  ې  ن ئەمى   —      مە د م 
 —« »د من ڭ  د ن  ەزماق بو غە     ننن مد ن   بەم ت. مە ننن  ە : مە ننن

 —« »مە ننند مى  —« »   ننن   مە ننند مدۇم   —« »مە ننند مى 
       مە د مدۇم. 

( رۈم ەشنننننننن ە  رچھ شنننننننن د غە  مە نننننننند م مەنبەداش رو دۇمغرچ غە   ك    ك 5
ە   دۇ. مە   ە : 
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كۆم ننننننننننننننن   ش  ننە مننەشننننننننننننننن  ھ؛ مەنبەداش رو نندۇمغرچ غننە   ك    ننك ە   نندۇ. 6
 مە   ە : 

 ) ە  مرشرنداق  ۆزن   ېي   ڭمر( 
 دېگەنگە  ورشەش. 

( مە نننننننننننننننند مگە ەنننەي  نند غنننە  ك شننننننننننننننن   نننك  ننە منننەش مەنبەداش رو ننندۇمغرچ غنننە 7
   ك    ك ە   دۇ. مە   ە : 

)مە  بەك ر ھ شۇەن  ق كۆم ەر   ى مەند ن بەش ە ك ش   رنداق ر ھ شۇەن  ق 
 كۆم    ۆ بەەم د؛(

 دېگەنگە  ورشەش. 
 ە   ورشننننننننننننننننننننەش مەن س   رە رم نننننند غننننننە   نننننننننننننننۆز مەنبەداش ( مە نننننننننننننننننننند م ب 8

 رو دۇمغرچ غە   ك    ك ە   دۇ. مە   ە : 
 )مە  نەئەي    بەر    ك ررممرش كەچۈمد  (

 دېگەنگە  ورشەش. 
مرئ   نرە ننننننە: رۈم     ننننننننننننننننننننەنس   رە رم نننننند غننننننە  مەنبەداش رو نننننندۇمغرچ س ننننننن 

: » ە نننننننن   نننننننن » . مە نننننننن  ە :  ەم   س  رەشنننننننن  ۋې  ش دۇمۇ
 .» 

 توغرىسىدا  مەررەت مەسدىرىمەزمۇن:  -2
 —« »دېگە    بەم   رچھايدۇ.  رن ڭد     «»رې   ن ن  ە 

 ( مە د ھ دۇم. مەمم ت )
د غە  ە   ش  ۈچۈ   ۆز  س ىېئ  س ن  ەن س  بەيە   —مەمم ت مە د ھ؛ 

ۇ م د   ۆ  «»مە د مد ن   بەم ت.  ر  ۈچ ئەمى  ك مرجەمم د ىېئ   مد ن 
 يە    دۇ. مە   ە : 

 )مە   رن  ب ھ ەې     رمد  ( 
 )مە   رن        ەې     رمد  ( 
 )مە   رن  نرمغر  ەې     رمد  ( 

 دېگەنگە  ورشەش. 
 ۈچ ئەمى  نننننك مرجەمم د ىېئ   من نننننن بنننننەشننننننننننننننن   ننننننننننننننن ننننند ن مەمم ت مە ننننننننننننننننننند م 

  ر  س دۇ. مە   ە : « »يە  غەندا مە د من ن  ەر ھ غە ب ھ 
 ) ر ب ھ ەې    رەكب ھ  ېي   ( 
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 )ب ز مېي ت نەم ز دا رۆت ەې    رەكب ھ  ېي  م ز(
 دېگەنگە  ورشەش. 

بر  ننننننننننەى مە نننننننننند مد ن كېي ن « » ەگەم مە نننننننننند من ن  ە نننننننننن   ەرمۇ م  نننننننننن دا 
  ەنس   رە رم د غە   ۆز كې  دۇ. مە   ە : 

 )مە   رن ڭغە ب ھ ەې    م ئ   ە  د  (
 

 )مە  ئې     ك  ەبس  ب ھ ەې    رەمج مە ە  د  (

 توغرىسىدا  ھەيئەت مەسدىرىمەزمۇن:  -3
ھ؛ ئەيئەت مە نننننننننننننند « »دېگە  جۈم  د  « »

 بو رن ئې ەب  س دۇ. 
ئەم  ەت(ن نننننن ئەيئ       -ىېئ نننننل )يەن    ش —ئەيئەت مە ننننننننننننننننننند ھ؛ 

  ۈى   س   رە رمۇش  ۈچۈ   ۆز  س د غە  مە د مد ن   بەم ت. 
  نى  ۆ ۇ م د  يە    دۇ.  ې« » ر  ۈچ ئەمى  ك مرجەمم د ىېئ   مد ن 

 ۈچ ئەمى  ك مرجەمم د ىېئ   من ن غەيھ د ن ئەيئەت مە د ھ؛ يە ە مەيدۇ. 
 مە   ە : 

«» 
 ) ەگەم ەرمبەن  ق ە   ەڭ م مە س  چ ھاي  ق شەك  د   ۆ  ۈم ڭ م(

 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  مىملىق مەسدەرمەزمۇن:  -5
 ننننننننننننننننننند م بو رن م م  ق مە« »دېگە   ننننننەيەر ە 

 ئې ەب  س دۇ. 
)م  ( بو غنننننە  مە ننننننننننننننننننند مد ن « » ە     ننننند  ز ينننننەد   —م م  ق مە ننننننننننننننننننند م 
 رونرشننننننننننننننن رق) ۆ مەك(ى ) رممنننەق(ى   بنننەم ت. مە ننننننننننننننن  ە : 

 )  د  ە  مەق( ... دېگەنگە  ورشەش.  بو مەق
ەمم د ىنننېنننئ ننن ننن من ننننننننن غەينننھ نننننننند ننن ننن  م نننمننن  نننق مە نننننننننننننننننننننند م  نننۈچ ئەمىننن  ننننننننك منننرج

 ىېئ   مد ن       مەىئر س ن  ۆ ۇ م د  يە    دۇ. مە   ە : 
 )ررممەق(  )ەەي  ۆ كەرمەك(ى                     

 دېگەنگە  ورشەش. 
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 مت ارين

  

  

 :اآلتي ة أجب عن األسئلة  -1

 من السفر؟ مىت قدم املدرس (1)  

 املدرس الدرس؟ ك م قراءة قرأ (2)  

باً؟ من الذي (3)    نَ ب ََّهه  املدرس للجلوس جلوساً مناسِّ

 .ورد يف هذا الدرس أمثلة للَمْفع ول امل ْطَلق -2

بياناً  لَِّمْعَناه ، أو بَ َياناً لَِّعَددِّه، أو فِّْعلٍّ مِّْن َلْفظِّه تَْأكيداً  َمْصَدٌر ي ْذَكر  بعد : امل ْطَلق   املَْفع ول  
 .فِّعله لِّنَ ْوعِّه، وقد يكون نائباً عن

 { .تكليماً  موسى هللا وكلَّمَ : }حنو: فاألول  

َعَتني حنو: ضرَبين الولد   :والثان    .َضَرباتٍّ . ط بَِّع الكتاب  طَب ْ

ْفظاً جيِّّدَا. قرأ أمحد الدرس قراءةَ  حنو: حفظت القرآن :والثالث   .فاهِّمٍّ  حِّ

 (.فِّْعله عن النائِّب   املصَدر  : له يقال. )َمْهالً : حنو: والرابعِّ   

 .(َأْمهِّلْ : )فعله عن ناب( فَمْهالَ )  

َكْونِّه منصوباً على أنه مفعوٌل مطلٌق  َيد لُّ عليه، فَ ي  ْعَطى ح ْكَمه يف قد ينوب عن املصدر ما  
 :منها ،

 :م َضاَفًة إىل املصدر حنو ك لُّ َوبَ ْعض وأيّ  (1)  

 .امل َؤاَخَذةِّ  املدير  بعضَ  آَخَذن -  

 .املَْعرِّفَ ةِّ  َأْعرِّف ه  كلَّ  -  

 أيَّ نَ ْومٍّ تَ َنام؟ -  

َقَلبِّ  أيَّ  ظََلم وا الَّذِّينَ  وَسيَ ْعَلم  } -   َقلِّب ونَ  م ن ْ  {.يَ ن ْ
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 .حنو: زرته ثالَث زياراتٍّ . ض رَِّب فالٌن عشرين َضْربَةً  :َعَدد ه (2)  

َفت ه (3)    .َفهِّْمت  الدَّرَس جّيداً. )أي: فَ ْهماً جّيداً(حنو:  :صِّ

 ملصدر،ا عليه يدلُّ  ما على َيد لُّ  اسمٌ  املصدر اسم. )َكالماً  َكلَّْمت  : حنو: املصدرِّ  اِّْسم  ( 4)  
َلة   ، رٌ مصد والت َّْقبيل   مصدر، اسم   والو ض وء مصدر فالت ََّوضُّؤ   منه، أقلُّ  حروفه ولكن  اسم   والق ب ْ

 (. مصدرٍّ 

 [.8/املزمل{]تَ ْبتِّيال إِّلَْيهِّ  َوتَ َبتَّلْ : }حنو: االشتِّقاق يف ي القِّيه مصدرٌ ( 5)  

 أََتْستَ ْقبِّل ين هذا االستِّْقباَل؟ :حنو :اسم اإلشارة (6)  

 .َغرْيِّي اجتَهدت  اْجتِّهاداً مل َُيَْتهِّْده :حنو :َضمري ه  العائِّد  إليه (7)  

 .سعيدةً  عِّْشت  حياةً  :م َرادِّف ه (8)  

َقدِّْمَت  :والَعَددِّ، حنو: ق دوماً م بارَكاً أي املطلقِّ الدالِّّ على الن َّْوعِّ  ُيوز  حذف  عامِّل املفعولِّ   
 .ق دوماً م بارَكاً 

 .أمثلة املفعول املطلق، وما ناب عن املصدر، واذكر نوَعه يف كل منها استخرج من الدرس -3

 :واذكر نوعهاملطلق فيما يأيت،  عني املفعول  -4

 [.41 األحزاب{]كثرياً  ذِّْكراً  هللا اذْك ر وا آَمن وا الَّذِّينَ  أَي ََّها يا( }1)  

رين س َؤاَل النَّحوِّيِّّنْي، فَأَجْبته سألين الطالب (2)    .إِّجابََة امل َفسِّّ

ْ رِّج ك مْ  فِّيَه ا ي عِّي د ك مْ  مث َّ  2 نَ بَ ات اً  األْرضِّ  مِّنَ  أَنْ َبَتك مْ  وهللا( }3)    [18 -17 نوح{]إِّْخَراجاً  َوخي 

 [.22 -19 الفجر{]مَج ا ح بَّاً  املَالَ  َوحت ِّبُّونَ  2 ملَّا أكالً  الت َُّراثَ  َوتأكل ونَ (  }4)  

 .َسْجَدتَ نْيِّ  َسَجدت (5)  

 [.9 نوح{]إِّْسَراراً  َِل مْ  َوَأْسَرْرت   َِل مْ  َأْعَلْنت   إِّّنِّ  مث َّ ( }2)  

 ."فإن موعدكم اجلنة صباً آَل يَاسر" :  هللا عليه وسلم النيب صلىقال  (7)  

ر وراً  َحج ا (8)    .َمب ْ

 .تالوًة مجيلةً  َتال اإلمام   (9)  
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 :املصدر فيما يأيت َعنّي النائَب عن  -5

 (.هماج وابن أمحد رواه". ) م َودِّّعٍّ  صالة َفَصلِّّ  صالتك يف ق ْمتَ  إذا: "احلديث يف( 1)  

 [.129/النساء... {]املَْيلِّ  ك لَّ  متِّيل وا َفال( }2)  

ل وها غري ه يتلو هذا (3)    .القارئ  تالوًة ال يَ ت ْ

؟ َأيَّ كتابةٍّ  (4)    تكتب 

 [.3/يوسف{] …اْلَقَصص َأْحَسنَ  َعَلْيكَ  نق صُّ  حَنْن  ( }5)  

 [.8/املزمل]{ تَ ْبتِّيالً  إِّلَْيهِّ  َوتَ َبتَّلْ  رَبِّّكَ  اْسمَ  واذْك رِّ ( }2)  

 .َحجًة بفضل الّل تعاىل َحَجْجت  عشرين (7)  

 هذه امل عاَمَلَة؟ أَت عامِّل  أخاك (8)  

 :قال الشاعر (9)  

 ال ظَّنِّّ َأن ال َتالقِّ َيا َيظ نَّ انِّ كلَّ  َُيَْم ع  هللا الشَّتِّيتَ نْيِّ بعَدما وق د  

/ العدد على يدلّ  مطلق مبفعول( ……………………َسَجدت  ) اجلملة هذه أكمل  -2
 .التأكيد/ النوع

 .ما ينوب عن املصدر الواقع مفعوالً مطلقاً  هات مثاالً لِّكلّ  -7

 .للمصدر النائب عن فعله هات ثالثة أمثلة  -8

هو ما ي ْذَكر  لِّبَ َيانِّ َعَددِّ  : )ضربته َضْربًَة(. )َضْربٌَة ( مثال لِّ  )مصدر املَرَّةِّ(. ومصدر  املَرَّةِّ   -
َن من الفعل الثُّالثِّيِّّ  . وي  ب ْ اجملّرد على وزن )فَ ْعَلة( بفتح الفاء وسكون العني، حنو: ضربته  الفِّْعلِّ

اجملرَّد، حنو: كّب تكبريًة،  وَضْربَ َتني، وَضَربَاتٍّ وت  ْلَحق  التاء  مبصدر الفعل غري الثالثيِّّ  َضْربًَة،
 .نكّب أربَع تكبريات يف الَصالة على املّيت

العدد، حنو: رَحلت  رِّحلًة  األصليِّّ بالتاء ذ كَِّر بعده ما يدل على وإذا كان بناء  املصدرِّ   
 .تَ ْرمَجًَة واحدةً  َأَقْمت  إقامًة واحدًة. ترمجت الكتاب .واحدةً 

 :اآلتي ة ص ْغ مصدر املّرة من األفعال  
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 .َسلَّمَ   جلس.  أكل.  وقف.  

-   .) ْلَسَة طالبِّ علمٍّ ْلَسة( مثال لِّ  )مصدر اِلَْيَئةِّ()اجلس جِّ  .)جِّ

َفتِّه، مصدر  اِلَْيَئةِّ: ما ي ْذَكر      وي َصاغ  على وزن )فِّْعَلةٍّ ( بكسرٍّ  للداللة على َهْيَئة الفعل وصِّ
ْلَسًة من َجَلسَ   .َفسكونٍّ ، حنو: جِّ

َيةٍّ  عِّيَشةٍّ  يفِّ  فَ ه وَ  َمَوازِّين ه   ثَ ق َلتْ  َمنْ  فََأمَّا: }التن زيل يف    [.7-2/ ةالقارع{]رَاضِّ

َلةَ  فإذا قَ تَ ْلتم" :ويف احلديث   نوا القِّت ْ  ."فَأْحسِّ

 َخْصَلتَ نْيِّ  َُيَْمع   ملن ل  املَثَ  هذا ي ْضَرب  . التَّْمرِّ  َأْرَدأ  : احلََشف  ) ؟ كِّيَلةٍّ  َوس وءَ  َأَحَشفاً : األمثال ومن  
 (.؟ كِّيلةٍّ  س وءَ  وتكيل   َحَشفاً، أتبيع  : الكالم تقدير. مكروهتني

 :وقال الشاعر  

 غَ َدا، واللَّيث  َغْضبَ ان   َمَشْين ا مِّْشيَ َة اللَّيثِّ   

 (. ل ي وثٌ  ج. األَسد  : الّلْيث  )  

 : اآلتي ة صغ مصدر اِليئة من األفعال -1

 .قت ل  جلس.  م ات.  عاش.  

َن  ال)    (.اجملرد الثالثي غري من اِليئة مصدر ي  ب ْ

َقَلبٍّ  َأيَّ }  - َقلِّب ون م ن ْ َقَلبٌ {. )يَ ن ْ  زائدة، ميمٌ  أوله يف كان ما وهو( املِّْيمِّيِّّ  للمصدر) مثال(  م ن ْ
 .وَمْوعِّد وَمْقدِّرَة، وَمْعرَِّفة، ومَمَات، َمْضَرب،: حنو

َقَلب، ومن غري الثالثي اجملّرد يأيت    .م َقام، م دَخل، ِم َْرج على رنَةِّ اْسمِّ املفعول، حنو: م ن ْ

ت مْ م   إَذا ي  َنبِّّئ ك مْ  رَج لٍّ  َعَلى َند لُّك مْ  َهلْ  َكَفر وا الَّذِّينَ  َوقَالَ ( }1: )التن زيل يف   َزَّقٍّ  ك لَّ  زِّق ْ  إِّنَّك مْ  مم 
 [.7/سبأ{]َجدِّيدٍّ  َخْلقٍّ  َلفِّي

َناه مْ  َأَحادِّيثَ  َفَجَعْلَناه مْ ( }2)   َزَّقٍّ  ك لَّ  َوَمزَّق ْ  [.19/ سبأ... {] مم 

 :املصدر الذي ي القي يف االشتقاق املصدَر الواقَع مفعواًل مطلقاً" شيئان"  -

 [.8/امل زمل{ ]تَ ْبتِّيالً  إلَْيهِّ  َوتَ َبتَّلْ : }حنو ِمتلف، باب من مصدر( أ)  
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 ."ف )تَ ْبتِّيل( من باب "فَ عََّل"، ناب عن )تَ َبتُّل( من باب "تَ َفعَّلَ   

يَ  باخْلَرْيِّ  اْستِّْعَجاَِل مْ  الشَّرَّ  للنَّاسِّ  هللا ي  َعّجل   َوَلوْ : } آخرين مثالني إليك   { أَجل ه مْ  إلَْيهِّمْ  َلق ضِّ
 .اْبتَِّساماً  تَ َبسَّْمت  [. 11/  يونس]

 يَ ق ول ونَ  مَّاعَ  َوتَ َعاىَل  س ْبَحانَه  : }حنو املزيد، من املصدر عن ينوب اجملرد الفعل من مصدر( ب)  
 ".تَ َعالٍّ " عن ينوب( ع ل وّ )ف  ،[43/اإلسراء{] َكبِّرياً  ع ل ّواً 

 :إليك أمثلة أخرى  

َ فالٌن َوفَاةً    راًء. ت  و يفِّّ  .َعاجلةً  أحب هللا حباً مجاً. اشرتيت الساعة شِّ
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 الدرس التاسع و العشرون  (29)

  

 الَفْيَنة ياعدنان؟مَل َتنظر يف الساعة الَفْيَنَة بعد  :املدرس

 پشتبسشاەتاەباش ريدسەن؟-اىباەەنشن،بنىمەباۈچۈنبپشتببباوا تق چى:

إَّنَّا أفعل ذلك خوفًا من َفَوات املوعد. فإنه يل موعدًا ُمِهمًّا مع الطبيب  :عدنان

 بعد قليل.

ا چىنكىشقشبۋ ەرلەكاەنبۋياىتنىڭباۆتۈ بكىتىشىۇرنباو را  بك نۇيقبباەەنشن:

چۈناىبمەنبۇىنباشىەرنبكىيىنبەوخت  ربۇىلەنبكۆ رۈكۈكاەباىلىۋيتىمەن.ب

بۋ ەرلەكاەنباىۇرم.

 هال ِغبت عن هذه احلصة. :املدرس

بسەنبۇ بسشاەتتەبكەمتەمسەن.بباوا تق چى:

كان بإمكاني أن أستأذن املدير يف الغياب عن هذه احلصة، ولكنين  :عدنان

 حضرت ُحبًّا ِللنَّحو.

بكىتىشاەب روخسەتبسو ريشباىماشنىيتىمبۇش رباىۇىبلىاىنمەنبۇ بسشاەتتەبباەەنشن:ب

بگىنيممشتىاشبە  ررسىىنبدشخشىبكۆ رگەنلىاىمباۈچۈنبكەلۇرم.

زادك اهلل علمًا. هكذا يكون الطالُب امِلَثايلُّ: إَّنا يدرس َرْغَبًة يف العلم،  :املدرس

 ال َرْهَبًة من االمتحان... اقرَأ اآليات يا إبراهيم.

باواوغ چىببباوا تق چى: بۇولىۇرغشن باۈلگە باىلس ن. بىريشە  باىلمىڭىن بسىنىڭ يەلل

باىمتشھشنۇرنب باوا دۇ ، باىزىرقىپ باىلىمىىن با  بۇولىۇ : م ك نۇيق

باو ر امشدۇ ...باىباىربيھىم،باشدەتلە ر ىباواوغىن.
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ْرُزُقُهْم َن)بعد االستعاذة( }َوال َتْقُتُلوا َأْوالَدُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق حنَُْن  :إبراهيم

  [.31وإيَّاُكْم إنَّ َقْتَلُهْم َكاَن ِخْطًأ َكِبريًا{]اإلسراء/ 

كەمبەغەللىكتىن قورقۇپ  )پاناهلىق تىلىگەندىن كىيىن(} ئىرباهىم:

ر . ئۇالرنىڭ ۋە سىلەرنىڭ 5بالىلىرىڭالرنى ئۆلتۈرمەڭال

رىزقىڭالرنى بىز بېرىمىز، ئۇالرنى ئۆلتۈرۈش ھەقىقەتەن 

 {[20]چوڭ گۇناھتۇر 

}جيَْـَعلوَن َأَصـاِبَعُهْم يِف آَذاهنِِْم ِمَن الصَّـَواِعِق َحَذَر امَلوِت{]البقرة/   

15.] 

گويا چاقماق سوقۇۋېتىپ ئۆلۈپ كېتىشتىن قورقۇپ،  } 

قۇالقلىرىنى بارماقلىرى بىلەن ئېتىۋالغان كىشىلەرگە 

 {ئوخشايدۇ.

ًا َوممَِّا َرَزْقَناُهْم َيْدُعوَن َرهبَُّْم َخْوفًا َوَطَمع}َتَتَجاىَف ُجُنوهبُُْم َعن امَلَضاِجِع   

 [ .16ُيْنِفُقوَن{ ]السجدة/ 

ئۇالرنىڭ يانلىرى ئورۇن ـ كۆرپىدىن يىراق بولىدۇ )يەنى  } 

ئۇالر كېچىسى ئىبادەت قىلىپ ئاز ئۇخاليدۇ(، ئۇالر 

پەرۋەردىگارىنىڭ )ئازابىدىن( قورقۇپ، )رەھمىتىنى( ئۈمىد 

قىلىپ ئۇنىڭغا دۇئا قىلىدۇ، ئۇالرغا بىز رىزىق قىلىپ 

ۇ دبەرگەن نەرسىلەردىن )ياخشىلىق يوللىرىغا( سەرپ قىلى

[02.]} 

                                                             

 بجشھشلەتبە ۋ ررۇراىباە ر ۇلە ربنشمنيتلىقتىنباو را  بدشكىبن م سباىلىپباىزلىنرىنباۆلتۈ رۈ بتشكالدتىت.ب5
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ُق }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُتْبِطُلوا َصَدقاِتُكْم بامَلنِّ واألَذى َكالَِّذي ُيْنِف  

 [.267َماَلُە ِرَئاَء النَّاِس َوال ُيْؤِمُن ِباهلله َوالَيْوِم اآلخر... {]البقرة/ 

ئى مۆمىنلەر! پۇل ـ مېلىنى كىشىلەرگە كۆرسىتىش  } 

قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان هللا ئۈچۈن سەرپ قىلىدىغان، ا

كەلتۈرمەيدىغان كىشى )نىڭ قىلغان ئەمەلىنى بىكار 

قىلىۋەتكىنىگە( ئوخشاش، بەرگەن سەدىقەڭالرنى مىننەت 

 {قىلىش ۋە ئەزىيەت يەتكۈزۈش بىلەن بىكار قىلىۋەتمەڭالر.

 املراقب ومعە زهري ويسلِّمان()يدخل 

 )كۈى تچىبۋ با نىڭبۇىلەنبى ھەدنبكىنرۇ بھەمۇ باىااىسىبسشالمبۇىنرۇ (

 )بعد التحّية( يقول زهري: إنك َمَنْعَتە من الدخول يا أستاذ؟ :املراقب

)سشالمبۇە رگەنۇرنبكىيىن(باىبا ستشى،بى ھەدنە دۇ كى:بسەنبا  ىب :كۈى تچى

بكىنرشتىنبچەكلەپسەن.

 إَّنا َمَنْعُتە َتْأِديبًا فقد أصبح التأخُّر َدأَبە وَدْيَدَنە. :املدرس

بچۈناىببباوا تق چى: بچەكلىۇرم بكىنرشتىن باەە پلەشباۈچۈن با  ى بمەن ھەاىقەتەن

بكىچىاىمبا نىڭبەياىملىقباشەرتىگەباشدلىنىپباشلۇى.

 َهال أشكوه إىل املدير؟ :املراقب

ب؟اىلمشمسەنبا  ىبم ەرنغشكىاشدەتسەنب :كۈى تچى

 َكاّل فْليدُخْل. إَّنا أصرِب عليە َقْصَد اِإلْصالِح. عسى اهلله أْن ُيْصِلَحە. :املدرس

ھە رگىزبا نۇيقباىلمشميەن،با بكىنس ن.بكۈھبىسىزكىبمەنبا نىڭغشبسەۇىنببباوا تق چى:

باىلىمەن.باىھتىمشلبيەللبا  ىباىسالھباىلىشىبموماىن.
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 قائىدىلەر: بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق

 توغرىسىدا  (سەۋەب تولدۇرغۇچىسى )مەزمۇن:  -1
-  ننش —( يننننننننەكنن    نننننننننننننننە  ب رننو نننننننندۇمغننرچ  ننننننننننننننن  )

ئەم  ەرس نننننننن ىەينننننننندا بو رش  نننننننننننننننە  ب س   رە رمۇش  ۈچۈ   نننننننننننننننۆز  س نننننننند غننننننننە  
 مە د مد ن   بەم ت. مە   ە : 

 
 )كەمبەغە      ن ەومەرن بە    ھ ڭ من   ۆ  ۈممەڭ م(

 
 )مە  گھاممەر   س  يەرش  كۆمگەن       ۈچۈ  كە د  (

 دېگەنگە  ورشەش. 
 رن ننن  ننەر ھ س  ز بەم  ننك  سەەەەەەەۋەب تولەەدۇرغۇچىسەەەەەەىىەا ئەائىەەت قەەائىەەدىلەر:

 ( ب  ە  ز ھ  ك  وەرش دۇمۇ .  وەرش يەك  رە   ل ئەمى  )
 نننە  ب رو دۇمغرچ  ننن س ن ز بەم  ك  وەر رشننن   ۈچۈ  مرنداق بەش ر ل 

(  ر  نننننننە  ب رو دۇمغرچ  ننننننن  مە ننننننند م بو رشننننننن  1شنننننننەمت ئەز ھ  س شننننننن  كېھ ك: 
(  ر 3( بو رشننننننننننننننن  كېھ ك  (  ر مە ننننننننننننننند م ەە بس نن ىېئ   غنە  نە  نت )1كېھ ك  

(  ر 4 ۈچۈ  كە  ۈم  گە  بو رشننننننننننن  كېھ ك   مە ننننننننننند م  نننننننننننە  بس  بەيە  ە   ش
(  ر مە نننننننند م ىېئ ل    ىە  ل 5مە نننننننند م ىېئ ل ب  ە  ب ھ زامە  كې  شنننننننن  كېھ ك  

 ب  ە  ب ھگە كې  ش  كېھ ك. 
- ەگەم مەزكرم شننننننننننننەمر ەمد ن ب ھ م شننننننننننننەمت رېپ  م  ننننننننننننەى  ننننننننننننە  ب رو دۇمغر

 چ    رە   ل ئەمى  ب  ە  ز ھ  ك  وەر  دۇ. مە   ە : 
 )مە  يېس ڭغە  ېھ ق مەي  ۈچۈ  كە د  ( 

دېگە   نننننننننننننننۆز    ننننننننننننننن   « »دېگەنگە  ورشنننننننننننننننەش. يەن ى بر جۈم  نند    
 ب  ە  ز ھ  ك  وەر غە . « »بو رنى مە د م  ەمە . شرڭەى 

دېگە  « »دېگە   ننننننەيەر ە بو  ننننننننننننننننننننەى 
 شەمت رېپ  م غەن      ۈچۈ  رە   ل ئەمى  ب  ە  ز ھ  ك  وەر غە . 

دېگە  جۈم  د  بو  ننننننننننننەى زامە   ورشننننننننننننەش بو مەي ەە غە . « »
يەن ى  نننننننننننننننەىەمن ننننن  اە    ۆر ە  زامننننە ى     مس ننننن زامننننەن  كې  نننند غننننە  زامننننە . 

 شرڭەى رە   ل ئەمى  ب  ە  ز ھ  ك  وەر د؛. 
  ب رو دۇمغرچ    مرنداق  ۈچ ر ل ئە ەر ە كې  دۇ:  ە 
) ە ف  م(      زاىەر  ز كې  دۇ. بر ر ل ئە ەر ە ز بەم  ك  وەرش « ( »1

 كۆن  رچھايدۇ. مە   ە : 
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 )مە   وغ رمس   ەد ب ەش  ۈچۈ   رمد  ( 
 دېگەنگە  ورشەش. 

 شرن ڭد كى رە   ل ئەمى  ب  ە  ز ھ  ك  وەرشمر دۇمۇ . مە   ە : 
 )مە   رن   ەد ب ەش  ۈچۈ   رمد  ( 

 دېگەنگە  ورشەش. 
) ە ف  م( ب  ە  كې  ندۇ.  رن ڭندا رە   نل ئەمى  ب  ە  ز ھ  ك « ( »1

  وەرشمر    ز بەم  ك  وەرشمر دۇمۇ . مە   ە : 
 )مە   وغ رمس   ەد ب ەش  ۈچۈ   رمد  (        
 )مە   رن   ەد ب ەش  ۈچۈ   رمد  (                 

  ( بو  دۇ.  رن ڭدا ز بەم  ك  وەرش  (   زاىەر      ېس   نغرچ  )3
  ە : رە   ل ئەمى  ب  ە  ز ھ  ك  وەرش دۇمۇ . مە  

 )مە   وغ رمس   رن ن  ەد ب  ۆگ س ش   ۈچۈ   رمد  (

 )مە   رن   ەد ب  ۆگ س ش   ۈچۈ   رمد  (
 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  «َهالَّ »مەزمۇن:  -2
ە ز   رمۇش    ىرشەيمە  ە  دۇمۇش ەوشرمۇ    بو رنى  ەگەم  —« »

كە گۈ   زامە  ىېئ   س ن  ە د غە ك ھ ەى ب ھ م   ش ە ە ز   رمۇشس   رە رمۇن 
 كې  دۇ. مە   ە : 

 )مېس  ز يەم ت ە  مەم ە (
 دېگەنگە  ورشەش. 

ب ھ م   شننننننننننننننن ننە ىرشننننننننننننننننەيمننە    ەگەم  ۆر ە  زامننە  ىېئ   س ننن  ننە نند غننە ك ھ نننننننننننننننەى
 ە  دۇمۇشس   رە رم دۇ. مە   ە : 

 ) ە  نېمە  ۈچۈ  ر ھ شم د ن( 
 دېگەنگە  ورشەش. 

د ن بەشننننننننننن  مر ە ز   رمۇش    ىرشنننننننننننەيمە  ە  دۇمۇش ەوشنننننننننننرمۇ   ھ؛ «»
 ەەرەم    مدۇم.  ى بو رنى  ر م: 

 ) ە  گرنەئ ڭغە رە بە ە  مەم ە (
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 مت ارين

  

  

 أجب عن األسئلة اآلتي ة: -1

 ( ملَ ينظر عدنان يف الساعة مِّرارًا؟1)  

 ( ملَ حضر الدرس مع أنه مريض؟2)  

 ( مل منع املدرس زهرياً من الدخول؟3)  

 لِّلنَّْحوِّ(. هنا )ح ب ا( مفعول َله .)اشرتيت  الكتاَب ح بَّاً  -2

 استخرج من الدرس أمثلة املفعول له. -3

 َعنّي املفعول له يف كل مثال مما يأيت: -4

 [ .227( قال تعاىل: }َومِّ َن النَّاسِّ َمْن َيْشرِّي نَ ْفَسه اْبتَِّغاَء َمْرَضاةِّ اللَّ ه{]البقرة/1)  

 للف ْرَقةِّ َوطََلباً للخري.( أ صادِّق  زميلي هذا َدْفعاً 2) 

 ( أَتَ َغاَضى عن َهَفواتِّ َأْصدقائي اْستِّْبقاًء لَِّمَودَّهتِِّّم.3)  

  (4.  ( نَ َهى النيب صلى هللا عليه وسلم أن ي َسافَ َر بالقرآن إىل أرض الَعد وِّ َِماَفَة أن يَ َناَله العدوُّ

 مل به اجلملة، واْضبِّْطه بالشكل:أمام كل مجلة مما يأيت اسم. اجعله مفعوالً له، وأك  -5

 )َخوٌف ( من البيت من احلّر.  ………………………  ( مل أخرج1)  

 )رَْغَبة( يف علوم الدين.  ………………………( التحقت باجلامعة اإلسالمية 2)  

َرع اجلرس 3)    )َِمَافة( أن يستيقَظ املريض.   ………………………( مل َأق ْ

 )احرتاماً( للمدرس.   ………………………( قم ت 4)  

االّطالع على أحوال املسلمني يف   ………………………( َأقرأ الصحف 5)  
 العامل . 

 )ب  ْغ َيٌة (

يَبين بر   ………………………( ال أزال ألَبس مالبَس الصُّوفِّ 2)    )َخْشَية( ٌد . أن ي صِّ
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يض  -  الت َّْندِّمي.و )َهالّ غبت عن هذه احلِّصَّة/ هالّ َأْشك وه إىل املدير(. )َهالّ( حرف التَّْحضِّ

 إذا دخلْت على املضارع فهي لِّْلَحضِّّ على العمل، حنو: هالّ تزورن.  

َْعلِّ الفاعل يَ ْنَدم  على َفواتِّ األمر، حنو: هالّ اجتهدَت.    وإذا دخلْت على املاضي كانت جلِّ

 هناك أحرف أخرى للتحضيض والتندمي، وهي: َأالّ، َأال، َلْوما، َلْوال.  

 تتوب من ذنبك.حنو: أال   

 هات مفرد األمساء اآلتية : -2

ع. َصَدقات.    َأَصابِّع. َصواعِّق. ج ن وب. َمَضاجِّ

( يف مجلة -7  يدخل كل طالب )َدأيبِّ َوَدْيَدنِّ

 يدخل كّل طالب )َهالّ( يف مجلتني، تكون يف األوىل للتحضيض ويف األخرى للتندمي. -8

 االمتحان(. هذه "ال" الَعاطَِّفة ، وي  ْعَطف  هبا إلخراج الثان مما َدَخلَ )رغبًة يف العلم، ال رهبًة من     -9
. وشرط  معطوفِّها أن يكون مفرداً )أي غري مجلة(، ويكون بعد اإلُياب أو األمر، حنو:  فيه األوَّل 

 )أ( سافَ َر بالٌل ، ال حممٌد . اشرتيت الدَّجاجة مذبوحًة، ال حيًَّة.  

 ال املدرَس. ك ل التفَّاَح، ال املوَز.)ب( اسألِّ املديَر،   
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 الدرس الثالثون (30)

  

 ِلُصْنع الهلْوحات النَّْحوية يا أمحد؟ اْشرتيَت األشياء املطلوبة :املدرس

 ر ىبكىن كلىكبنە رسىلەباىباەمھەە،بگىنيممشتىاشبلەۋھەسىبدشسششباۈچۈنبب:اوا تق چى

 سىتىۋيلۇرڭم ؟

 .وألوان خمتلفة َوَرقًا، ومخسَة عشَر قلمًا بَأْحجامٍ  اشرتيت ِمرتَْْينِ نعم.  :أمحـد

ىلبخ-خىلبھەجىمبۋ بخىلم -ك نۇيق.بمەنباىااىبمىتىنباەغەى،بخىلم  :اەمھەە

 يلۇرم.ۋ ر ڭۇرۇراىباونبۇەشباەلەمبسىتى

 .على السبورة علي، واكتب هذه اآليات تعال يا :املدرس

 كەل،بۇ باشدەتلە ر ىبەوساىغشبدشىغىن.اىباەىلبۇ بدشاقشبب:اوا تق چى

 .َخّطا ليكتبها أمحد فإنە أحسُن مينّ  :علـي

 ا  ىباەمھەەبدشىس نبچۈناىبا بخەتىنبمەنۇرنبچىنيدلىقبدشىرۇ . :اەىل

 (أمحـد يكتبها)

 ەوساىغشبدشىرۇ (باشدەتلە ر ىباەمھەە)

 .زهـري اقرأ هذه اآليات يا :املدرس

 اىبى ھەدن،بۇ باشدەتلە ر ىباواوغىن.بب:اوا تق چى

 .ِتالوًة وأمجُلنا صوتًا ليقرأها حامد فإنە أحسُننا :زهـري

ھشمىۇباواوس نبچۈناىبا بۇىزنىڭباىچىمىزەراىبا  راشنىنببۇ باشدەتلە ر ى :ى ھەدن

 اەڭبدشخشىبتىالۋيتباىلىۇرغشنبھەمۇ باشۋيىىباەڭبچىنيدلىقباش ررۇ  ر.

 َوَعِمَل اهلل ِإىَل َدَعا ممَِّْن َقْواًل َأْحَسنُ  َوَمْن( }والبسملة االستعاذة بعد) :حامـد

 [ .33/فصلت{]املُْْسِلِمنَي ِمَن ِإنيِن َوَقال َصاحِلًا
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 َشّرا َذرَّةٍ  ِمْثَقاَل َيْعَملْ  َوَمْن 5 َيَره َخرْيًا َذرٍَّة ِمْثَقالَ  َيْعَمْل َفَمنْ }

 [.3-7/ الزلزلة{] َيَره

 )پاناهلىق تىلىگەن ۋە بىسمىلال بىلەن باشلىغاندىن كىيىن(  ھشمىۇ:

نىڭ تەۋھىدىگە ۋە تائىتىگە( دەۋەت قىلغان، هللا قا )يەنى اهللا ا }

مەن ھەقىقەتەن »قىلغان ۋە  ياخشى ئەمەل

دېگەن كىشىدىنمۇ ياخشى سۆزلۈك « مۇسۇلمانالردىنمەن

 {[22ئادەم بارمۇ؟ ]

مألت قلوبنا  قاِرئًا! َمأل اهلل َقْلَبك ُسرورًا كما ما شاء اهلل! َأْحِسْن ِبَك :املدرس

 .احلديث يا عليّ  هبََْجًة وسرورًا... اقرأ

يەللنىڭبتەاۇرنىبك نۇيق!بسەنبنىمەبەرگەنبدشخشىباش رىبھە!بيەللبۇىزنىڭببب:اوا تق چى

بخ كشل بخ  ريم-اەلىبلىمىز ى بتولۇ  ررۋ تاەنۇ ك باەلبلىققش ىڭنىم بسىنڭ

 لۇ  ررۋ تس ن.خ كشللىققشبتو

 النيبّ  أمر: "قال -عنهما اهلل رضي -عمر بن اهلل عبد عن نافٍع عن :علـي

 ْنِم صاعًا أو متَْرٍ  من َصاعًا الِفْطرِ  ِبزكاة  وسلم عليە اهلل صلى

 (.وغريمها الشيخان رواه".)َشِعرٍي

ەبا بنەالىباىلىنىشىچەرنبب-عنھمشبيەللب رضيب-عمنبۇنبيەللبعبۇبعنبنشفٍعباەىل:

ب) ريمىزينۇراى(بسەەرقەب–عليەببيەللبصلىب-پەدغەمبە رب»بم نۇيقبەرگەن:ب

بۇىنرشاەب بۇىنسش)صشع( باش رپىۇرن بدشكى بۇىنسش)صشع( بخو رمىۇرن پىتىن ى

 (وغريمھشبيلشيخشنب رويه)«بۇ دنرۇى

  

   



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

349 

 

 ئىدىلەر:ق قاامماتىكىلىرىدەرىستىكى گبۇ 

 توغرىسىدا  (مَتْيِّْيزپەرقلەندۈرگۈچى )مەزمۇن:  -1
  ش  ننننننننننننننن ز   س  بنننەينننە  ە  رەرم  نننە ننند س   بۆ ەك     —ىەمە ەنننند مگۈچ  
مەن  ننننننننننننننن س   ۆز   ۇ گە  نە غە   ېس   ننننننننننننننن ز    ننننننننننننننن مد ن « » ۈچۈ  كې  ند غنە  
   بەم ت. مە   ە : 

  پەك م رت بەم()مېس ن يېس مدا ب ھ مې  ھ ي
 )ئەم د  ەر ە ە يەرش  بو د؛(

 دېگەنگە  ورشەش. 
 (1   (1(       رۈمگە بۆ  س نننننننندۇ: ىەمەن ەننننننننند مگنۈچن 

 . 
رۈم ۈك  م  دام رۆتم  ندامد ن كېي ن كې  ندۇ.  —زات ىز ەميت

 بو  دۇى  ر م: 
 ) ە  ەەنۇە ك  ەب  وەردۇڭ(؟ دېگەنگە نە . مە   ە : ( 1

  ورشەش. 
)مېس نننننن ب ھ گەز . مە ننننننننننننننن  ە :  ۆ ۇەم  ھ؛ (  وزۇن رق1

 زېم س   بەم(ى دېگەنگە  ورشەش. 
 )مە  . مە ننننننننننننننن  ە :  ۆ ۇەم  ھ؛ ( ئەج   )كەمۇە (3

 بەمد  (ى دېگەنگە  ورشەش.  رن ڭغە ب ھ  ە روممە 
م ر ە  ) ننننننننننننننەند  ب ھ. مە نننننننننننننن  ە :  ۆ ۇەم  ھ؛ (  ېغ ھ  ق4

  ېھ ق مەي بەممر(؟ دېگەنگە  ورشەش. 
م  نننننندامغننننننە  ورشننننننننننننننننننننەن كې  نننننند غننننننە  نەم ننننننننننننننن  ەمگە بەز نننننند  ىەمە ەننننننند مگۈچ  

 ەوشر  دۇ. مە   ە : 

  ە مەندا  ە   ەنۇ   ك يەمد  بر رت يوق(
 دېگەنگە  ورشەش. 

 قا ئائىت قائىدىلەر: زات ىز ەميت
 (  رن ن  ەر ھ س  ز بەم  ك  وەرش دۇمۇ . مە   ە : 1

 )مەند  ب ھ مې  ھ ي پەك م رت بەم(



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

350 

 دېگەنگە  ورشەش. 
 مۇ . مە   ە : ب  ە  ز ھ  ك  وەرشمر دۇ« » رن  ( 1
 )مەند  ب ھ مې  ھ ي پەك م رت بەم( 

 دېگەنگە  ورشەش. 
 (  رن    زاىەت ب  ە  ز ھ  ك  وەرشمر دۇمۇ . مە   ە : 3
 )مەند  ب ھ مې  ھ ي پەك م رت بەم( 

 دېگەنگە  ورشەش. 
يھ گە م  ننننننندامن   رە رم ننننننند غنننننننە   نننننننننننننننۆز (  ەگەم ىەمە ەنننننننند مگۈچ س نننننننن غە4

   زاىەت ە   س ەى ىەمە ەند مگۈچ  ز بەم  ك  وەر  دۇ. مە   ە : 
  ەيەت( -11) ە    مھا  

 ( د يە بەم  مر ەوبر  ە   سمەيدۇىيەم يۈز گە ب ھ كې  د غە   ە  ر  )
 ەش. دېگەنگە  ورش

ــتەميىز  ز    س  جۈم  د    ن  ننننبەرس ن  رەرم نننن بەتنىس
 چۈشەند م ن بېھ د غە      مد ن   بەم ت. مە   ە : 

 )بر  وەرغرچ   ەر ە ە چ ھاي  ق بو د؛(
دېنگەننگە  نورشننننننننننننننننننننننەش. بنر جنۈمن  نننننننند  چ نھاين  ن نس ننننننننن ن  نننننننننننننننب ن ن   نوەرغرچ غننننننننە 

ى  ر نرمغر    شننننننننننننن من   ۆز   ۇ گە  ە  دۇ. شنننننننننننننرڭەى بر ن  نننننننننننننبەرە  مربقەم بو رن
  د ن   بنننننەم ت ب ھ ىەمە ەنننننند مگۈچ«» رەرم ننننننننننننننن ز   س  يوە   ش  ۈچۈ  

 كە  ۈم  گە . 
 كە ئائىت قائىدىلەر: 

  : ن ن ەەرەم د سدۇم. مە   ە(  ە      ىە  ل بو غە   ۆز 1
 ) وەرغرچ س ن  ەر ە  يەرش  بو د؛(

 «. »بر جۈم  س ن رەەد ھ؛: 
 ە :ن ن ەەرەم د سدۇم. مە    (  ە      مەىئر  بو غە   ۆز1

 )ب ز زېم سد ن بر ە من   ې   دۇمۇن چ  ەمدۇق(   
 . «»بر جۈم  س ن رەەد ھ؛: 

ــتەميىز ( 3   ك ن ن  ەر ھ؛ ز بەم      وەر  دۇى ز ھبەتنىس
  وەر مەيدۇ. 

 بر روغھ د    ز يەد  رەى   ر م  ە  ھ رە   ە كېي س   د م  ەمد  كې  دۇ. 
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 توغرىسىدا  (فعل الت ََّعجُّبئەجەبلەندۈرۈش پېئىلى )مەزمۇن:  -2
 شننننننننننەيئ  ەمد     ننننننننننۈىەرس ن كەر      س  يەك  —   ەجەب ەند م ش ىېئ  

  رن ڭد ن ئەيھا   ەې  شس    پەد  ەيد غە  ىېئ  د ن   بەم ت. 
ۇ م نننننننند   ۆ « »بنر ىېئ  س ننننننننن       ر ننننننننل  ۆ ۇ م  بو رنى ب ھ؛ 

« »د    «» ۆ ۇ م د  يە نننننن   دۇ. برن ڭدا «  »يە نننننن   دۇ  يەنە ب ھ؛ 
س ننن دېگە  ىېئ  « »)ئننە ( دېگە  ك شننننننننننننننن   ننك  ننە مننەش « »و رنى ز يننەد  ب

 ىە     بو  دۇ. مە   ە : 
 ە مە  نېم دېگە  گۈز      
مەش سە نېم دېگە  چ ھاي  ق    

  دېگەنگە  ورشەش.

 

 مت ارين

  

  

 :اآلتي ة أجب عن األسئلة  -1

 النحوية؟ اشرتاها أمحد لصنع اللوحات ما األشياء اليت (1)  

 اآليات على السّبورة؟ من الذي كتب (2)  

 من الذي قرأها؟ (3)  

َرْينِّ َورَقاً( هنا )َورَقاً( مَتْيِّيزٌ   -2 ت ْ  . )اشرتيت  مِّ

ٌن معن )مِّْن( لِّبيان ما قبله من اسٌم َنكَِّرةٌ  :التَّْميِّيز     ، حنو م َتَضمِّّ  :إمْجالٍّ

ٌر َحرِّيراً  (1)   ت ْ  .عندي مِّ

 .َحس َن حامٌد خ ل قاً  (2)  

 :فتقدير اجلملتني  
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 . عندي مرٌت مِّْن حريرٍّ  (1)  

َهةِّ  (2)    .خ ل قِّه َحس َن حامٌد مِّْن جِّ

 :التمييز نوع ان  

 .مَتْييز  الذَّاتِّ  (1)  

 .ومتَييز النِّّْسَبةِّ  (2)  

 :متييز ال ذات  

 : أنواعٍّ واملقادير  أربعة   هو الواقع  بعَد املََقادِّيرِّ،  

 قرأت؟ كتاباً  كم{ َكوَْكباً  َعَشرَ  َأَحدَ  رأْيت   إنّ  أََبتِّ  يا: }حنو الَعَدد ،(1)  

 .ذِّرَاٌع أْرضاً  حنو: عندي املَْمس وحات، (2)  

 .صاعاً مَتْراً  حنو: أعطيته املكِّيالت، (3)  

 رِّْطٌل مَسْناً؟ حنو: أعندك املَْوزونات، (4)  

 :ي ْشبِّه  املِّْقداَر، حنو على ما وي  ْلَحق  به الدال    

 .رَاَحةٍّ َسحاباً  ما كاَن يف السماء قْدر (1)  

 .كِّيساً َدقِّيقاً  عندي َجرٌَّة ماًء. أريد (2)  

ثْ َقالَ  يَ ْعَملْ  َفَمنْ ( }3)    {.يَ َره   َخرْياً  َذرَّةٍّ  مِّ

 :ح ْكم  ه  

 .حريراً  ُيوز  َنْصب ه حنو: عندي مرتٌ   

 . مرٌت مِّْن حريرٍّ  ب )مِّْن(، حنو: عنديوُيوز جّره   

ر  َحرِّيرٍّ  :كما ُيوز جّره باإلِّضافة، حنو   ت ْ  . عندي مِّ

 ي  ْقَبلَ  فَ َلنْ . }حاباً س راحةٍّ  َقْدر   السَّماء يف ما: حنو التمييز، غري إىل املِّْقدار على الّدالُّ  يضاف وقد  
 حيال ال أن استطاع من: "...   وسلم عليه هللا صلى النيب وقال{ َذَهباً  األرضِّ  مِّْلء   َأَحدِّهم مِّنْ 
 [.9-األحكام/ البخاري"]فليفعل َهراقه دمٍّ  من كف مبْلءِّ  اجلنة وبني بينه
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  :متييز النسب ة  

َهَمَة النِّّْسَبةِّ، حنو: َحس َن هذا الطالب     خ ل قاً. فإِّن نِّْسبَة احل ْسنِّ إىل الطالب  هو ما َفسََّر مجلًة م ب ْ
َهَمٌة  هْبام حَتَتمِّل  أ م وراً م ب ْ  .كثريًة، فجاء التمييز )خ ل قاً( إلِّزاَلة هذا اإلِّ

 .فاعاًل، حنو: ء َحس َن الطالب  خ ل قاً  من متييز النسبة ما كان أصل ه  

 .تقديره : َحس َن خ ل ق  الطالب  

 {ع يوناً  األرضَ  وَفجَّْرنا: }حنو مفعواًل، أصله كان ما ومنه  

 .األرضِّ  َفجَّْرنا ع ي  ْونتقديره :   

 .حكمه أنه منصوب، وال ُيوز جّره  

يلٌ  فيه)    (.هللا شاء إن بعد فيما ستدرسه تَ ْفصِّ

 .الدرس من أمثلة التمييز، واذكر نوع كل واحد منها استخرج ما يف  -3

 :يلي، واذكر نوع ه عني التمييز فيما  -4

ّناً  أنا أكب  منك (1)    .سِّ

 .غراماً س كَّرًا، ولرتَينِّ لََبناً  كيلو  اِّشرتِّ  (2)  

 .صفح ةً  قرأت عشرين (3)  

 .نَ ْفساً  طاَب املدرِّس   (4)  

 .البَ َلدِّيَّة  الشَّوارَع َشَجراً  َغَرَستْ  (5)  

 [.52/ املائدة{]ح ْكماً  هللا مِّنَ  َأْحَسن   وَمنْ ( }2)  

 [.29/ ةالتوب{]وأْوالداً  أمواالً  وأكثَ رَ  ق  وَّةً  مِّْنك مْ  َأَش دَّ  َكان وا قَ ْبلِّك مْ  مِّنْ  كالَّذِّينَ ( }7)  

 [.29/النساء{]رَفِّيقاً  أولئِّكَ  وَحس نَ ( }8)  

 :يأيت ب )متييز( مناسب أكمل كل مجلة مما  -5

 . ........................................... اشرتيت مِّرْتاً  (1)  

 . ........................................... اِّْمأل الكوب (2)  
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 . ........................................... الطالبِّ  حامد أكثر   (3)  

 . ........................................... َمْن َأْحَسن كم (4)  

 . ........................................... غِّ راماً  أريد كيلو (5)  

 .أخرى ب راً(. اجعل التمييز يف هذه اجلملة جمروراً ب  )من( مرة، وباإلضافة مرة عندي صاعٌ )  -2

اآلتية على وزن  )ص ْنٌع ( مصدر )َصَنَع َيْصَنع ( وهو على وزن )ف  ْعل(. هات مصادر األفعال  -7
 :)ف  ْعل(

 .َشَكَر. َودَّ. زَهِّ َد. َسكِّ رَ َش رَِّب.   

 . .......................................... كل طالب: زميلي أحسن  الطالبِّ  مترين شفوي: يقول  -8

 .مناسباً  مستعمالً متييزاً   

يغتان: )ما َأفْ َعَله !( و)َأْفعِّْل بِّهِّ!(. حنو: ما َأمْجَلَ   -  !بالسيَّارةِّ  السيارَة! َأمجِّلْ  لِّلت ََّعجُّب صِّ

رْ : }التن زيل يف    [.22/الكهف{] وَأمْسعْ  بِّهِّ  أَْبصِّ

رْ  هبِّمْ  َأمْسعْ }    [.38/مرمي{ ]يَأت ونَ َنا يَ ْومَ  وأَْبصِّ

 [.175/البقرة{]النَّارِّ  َعَلى أْصبً َره مْ  َفَما}  

 :فِّْعَلي الت ََّعجُّب َتعجَّْب مما يأيت مستعمالً   

 .س ه وَلة اللغة العربيَّة (2) .َكثْ َرة النُّجوم (1)  

 .ح ْسن اللََّب  (4) .ب  ْعد السَّم اء (3)  

 .ق  ْرب االمتحان (5)  

 :أدخل "مِّْلء" يف مخس مجل على غِّراره تأمَّل املثال، مث  -9

 .س ّكراً  أرِّيد مِّْلء كفٍّّ   
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 الدرس احلادي و الثالثون (31) 

  

 ُمْتَعبًا يا أمحـد؟ماَلك  :املدرس

 اىباەمھەە،بسشڭشبمنەبۇولۇىبھشسىني بكىتىپسەن؟بباوا تق چى:

 .غرفَت، فجئت ُمْسِرعًا، َفَتِعبت مسعت َرِنني اجلرس وأنا يف :أمحـد

باوڭغىنيانىڭباشۋيىرىنباشڭلىۇرمباەمھەە: ىتباشلۇرني بە بنشھشد-مەنبدشاتىاىبۋياىتتش

بكەلۇرم،بك ڭشبھشسىني بكەتتىم.ب

 أين مسـري؟ :املدرس

 سەمىريباەدە رە ؟بباوا تق چى:

 .عنها ضاعت ساعتە، فخرج َيْبَحثُ  :علـي

 ا نىڭبسشاىىتبدواش بكەتىت،بك ڭشبا با  ىباىزە  بچىقىپبكەتىت.باەىل:

 وأين زهري وصديقاه؟ :املدرس

 ى ھەدنبۋ با نىڭبەوستلىنىباەدە رە ؟باوا تق چى:

 .املطعمرأيتهم خارجني من  :أمحـد

 مەنبا ال رنىڭباشكخشنىۇرنبچىقىپبكىتىۋيتقشنلىقىىنبكۆ رگەنباىۇرم.باەمھەە:

 .اقرأ جالسًا اقرأ اآليات يا أمحد. )يقف أمحد( :املدرس

باولت  ر  ببباوا تق چى: بت  ررۇ ( باو رنىۇرن ب)اەمھەە باواوغىن. باشدەتلە ر ى باەمھەە اى

 اواوغىن.

 (:ويبسمل يستعيذ. )واقفًا اقرأ أن أحّب :أمحـد

با بكەدتشنۇرنبپشنشھلىقب اەمھەە: ب) بت  ر  باوا كىنبدشخشىبكۆ ررمەن. مەنباۆ ر 

بتىلەدۇ بۋ بۇىسمىلالبۇىلەنبۇشكالدۇ (:
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 [.23/نوح{]ُمْؤِمنًا َبْيَتَِ َدَخَل ِومَلْن َوِلواِلَديَّ يل اْغِفْر َربِّ}  

پەرۋەردىگارىم! ماڭا، ئاتا ـ ئانامغا، مېنىڭ ئۆيۈمگە مۆمىن  }

 { بولۇپ كىرگەن كىشىگە مەغپىرەت قىلغىن

 [.16/يوسف{]َيْبُكونَ  ِعَشاًء أَباُهْم َوَجاُءوا}

 {[.02ئۇالر كەچتە ئاتىسىنىڭ ئالدىغا يىغالپ كېلىشتى ] }

 [.273 /البقرة{]ُأُلوفم َوُهْم ِدياِرِهمْ  ِمْن َخَرُجوا الَِّذيَن ِإىَل َترَ  َأمْل}

ئۆزلىرى مىڭالرچە تۇرۇقلۇق، ئۆلۈمدىن قورقۇپ،  }

يۇرتلىرىدىن قېچىپ چىققان كىشىلەردىن خەۋىرىڭ 

 {6يوقمۇ؟

 [.12/احلجرات{ ] َمْيتًا َأِخيەِ  حلََْم َيْأُكَل َأْن َأَحُدُكْم َأحيُِبًّ}  

سىلەرنىڭ بىرىڭالر ئۆلگەن قېرىندىشىڭالرنىڭ گۆشىنى  } 

 {ياقتۇرامسىلەر؟  7يېيىشنى

 .اقرأ احلديث ياعلي :املدرس

 اىباەىل،بھەەرسىنباواوغىن.بباوا تق چى:

                                                             

6(بۇ باشدەتتەبۇە ىباىسنياىلۇرنبۇىنباەۋمنىڭباىسسىسىبۇشدشنباىلىنىۇ :بپەدغەمبىنىبا ال ر ىبەۈمشەنگەباش ركىبجىھشەب6

اېچىپبچىققشن،بيەللبنىڭباشىيىرسىبۇىلەنبا ال رنىڭبھەممىسىبۇىنالباىلىشقشبۇ دن غشن.با ال رباۆلۈمۇرنباو را  بد  رتلىنرۇرنب

  ۋياىتتشباۆلگەن،باشنۇرنبپەدغەمبىنرنىڭبە اشسىبۇىلەنبتىنرلگەن.

  7(غەدۋ تنىڭبىريشە باەۇىھباىاەنلىاىگەبتەمسىل. 7
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:   لموس عليە اهلل صلى اهلله رسول قال: قال األشعري موسى أبو عن :علـي

". َصِحيحًا ُمِقيمًا يعمل كان ما ِمْثُل لە ُكِتَب سافر أو الَعْبـُد َمِرَض إذا"

 (.البخاري رواه)

لىبص(بەرنبنەالىباىلىنۇراىبپەدغەمبە رب)أۇوبموسىبيألكعنياەۇ بم سشب) :اەىل

باەگە ربۇىنبۇەنۇ باشغىنرپباشلسشبدشكىبسەپە رگە»ب(بم نۇيقبەرگەن:بيەللبعليە

چىقسشبا نىڭباۈچۈنبتىىنبسشق،ببم اىمبت  رغشنبۋياىتتشباىلغشنباەمەللىنرنڭب

 (يلبخش ريب رويه)«بسشۋيىببدىزرلىۇ 

 .اقرأ الَبْيَت يا أبا بكر :املدرس

 اىباەۇ بۇەكنىبۇىيىتىنباواوغىن.بباوا تق چى:

 ويف َلِعٍب ؟ هلٍَْوَحىتَّ َمىَت أنَت يف  :أبو بكر

 يهوي فاحتا فاه واملوت حنوك

بسەڭ؟بۈ بكەتسەنباشچشنباود نبتشمشكشغشبچۆمبباەۇ بۇەكنى:

 اۆلۈمبسەنبتە ر پاەباشغزرىنباىچىپبكىلىييييۇ .

 .َبَأَسٍد فاتٍح فاه شبََّە الشاِعُر املوتَ  :املدرُّس

 كشاىنباۆلۈمىنباشغزرىنبكەلگەنبدولۋيسقشباوخششتىت.بباوا تق چى:

 هللا ورمحة عليكم والسالم اهلل َوفََّقكم:  قائاًل املدرس وخيرج اجلرس يرن)

 (.وبركاتە

بليامعب)اوڭغىنيقبچىلىنىۇ ب،باوا تق چىبيەللبسىلە ر ىبتوغىنيبدولغشبۇشكلىس ن..بيلسالم

بەرگەنبھشلەتتەبچىقىپبكىتىۇ .(ب.وۇنكشتە.بيەللبو رمحة

ب
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ب

 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:

 توغرىسىدا  ھال
ئە    گ   س ن ئە    س  بەيە  ە   ش  ۈچۈ   ۆز  س د غە   ەمررق  ۈىەر  ن  —ئە  

   بەم ت. مە   ە : 
 )ئەم د  ۆز  ې   پ   گە م سگە ئە ەر ە كە د؛( 

 )مە  بوغرز نغە  روررن   ې  ۋا د  ( 
 دېگەنگە  ورشەش. 

 يەك  ىە  ل بو  دۇ. مە   ە :  ھال ئىگىسى

 ئە    گ                                               ئە                                        
 ررمام چ    (-) وەرغرچ  م   م  قە  مەيدان د ن ررشە 

 دېگەنگە  ورشەش. 
 نە  ب ىە  ل بو  دۇ. مە   ە :  ياكى

 ئە ەر ە يېي  د؛()گۆش  ى شرمۇ غە  
 ئە      ئە    گ                            

 دېگەنگە  ورشەش. 
 

 ( بو  دۇ. مە   ە : رو دۇمغرچ  ) ياكى
 ك  ەب  ې  ۋا د  ( تو الم )مە  

 ئە    گ        ئە               
 دېگەنگە  ورشەش. 

 رە  م بو  دۇ. مە   ە :  ياكى
 )مەنە بر يېڭ  چ   ە   ەي(

 ئە    ئە    گ                  
 دېگەنگە  ورشەش. 

 
   گە بو  دۇ. مە   ە :  ياكى
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 ئە    گ        ئە                                                                               
 )مە  مرد ھن ن يېس غە ك ھ ەمى  رن ن يېس دا  وەرر رچ م ز  و  رم دۇ( 

 دېگەنگە  ورشەش. 
ئە    گ  ننننننن   ە ننننننن  د   ېس ق    ننننننن   بو رشننننننن  كېھ كى ب ھاق بەز؛  ەئۋا  مدا  ېس   ننننننن ز 

       ئە    گ    بو رن كې  دۇ.  ر مرنداق رۆت ر ل  ەئۋا دۇم: 
( ئە ى ئە    گ  ننننننن د ن    گ ھ؛ كې  ۆ ەە  نننننننەى ئە    گ  ننننننن   ېس   ننننننن ز    ننننننن   بو  دۇ. 1

 مە   ە : 
 )مېس  ب ھ  وەرغرچ   ومان كە د؛(

 ئە    گ     ئە                                            
 دېگەنگە  ورشەش. 

( ئە    گ  نننن   ننننۈىەت يەك    زاىەت ب  ە  رە نننن شنننن رمۇ  ننننەى ئە    گ  نننن   ېس   نننن ز 1
       بو  دۇ. مە   ە : 

 ئە    گ              ئە                                                 
 )مېس ن يېس مغە ب ھ  ەك  ۆ  وەرغرچ  چ   ش ە مۇر ەت  ومان كە د؛( 

 ئە      ئە    گ                                                                  
 )چ ش دور رم؛ مەند ن ىەر ۋا  ومان كە د؛(

 دېگەنگە  ورشەش. 
( ئە    گ  نننننن د ن بو رشنننننن نننننن زى نەئي      ننننننوماق ەوشننننننرمۇ   ھ؛    گ ھ؛ كە  ننننننەى ئە  3

   گ     ېس    ز       بو  دۇ. مە   ە : 
 )بۈگۈ  ب ھ   كېۇ   ۆ كە م د؛(

 ئە    گ      ئە                        

 ئە                          ئە    گ                                                       
 )ب ھ     م  قە  مەيدان غە  وم    س  كۆرۈم ن ك ھم  ر ( 

 )بۈگۈ  ب ھ   كېۇ   ۆ كە د مر(
 ئە    گ      ئە                        

 دېگەنگە  ورشەش. 
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ەوشنننننننننننننر غە  جۈم ە ب  ە  كە  ننننننننننننەى ئە    گ  ننننننننننننن  « »( ئە ى ئە    گ  نننننننننننن د ن كېي ن 4
  ېس    ز       بو  دۇ. مە   ە : 

 ئە    گ      ئە                                                          
)يەك   ە  رەمى  ۆگز   ھ؛ يې    ۆ   يھا  بو غە  )رەمابە( شەئەم )يەن   

 بەي ر مرەەدد  (ر ن  ۆر ە  ك ش س  )يەن   رز يھن ( كۆمم د ڭمر(
 دېگەنگە  ورشەش. 

 بەز د  ئە    گ    ەە  د   ز ئە دا  ېس    ز     مد ن كې  دۇ. مە   ە : 
 )ئەد  (« »

 ئە    گ     ئە                                                                                                        
 ەم كەيس د    ك ش )ىەيغەمبەم  ە  ە  ئر  ە ەيق     ە  ەم  و  رمۇن نەمەز  وەرد؛ى 

  ۆم  ررمۇن نەمەز  وەرد؛(
 دېگەنگە  ورشەش. 

 بەز د  ئە      م  ق جۈم ە بو  دۇى بەز د  ىېئ    ق جۈم ە بو  دۇ. مە   ە : 

 ئە                                                                                
 )مە  ماد ئود ن ەرم ە  كەم   ر      س   ەڭ ن  و  رمد  ( 

 )مە  ك ۇ ك ررمۇن ەرم ەنس  يەد  د  (   
 ئە                                          
 دېگەنگە  ورشەش. 

 ھال جۈملىنىڭ شەتلىرى: 
 ئە  جۈم  د  مرنداق  ۈچ ر ل شەمت ئەز ھ  س ش  كېھ ك: 

 ( بو رش  كېھ ك  ( ئە  جۈم ە رەبەم ييە )1
 ( ئە  جۈم ە كې  د غە  زامە  ەوشرمۇ   ھ؛ ب  ە  بەش نمە      كېھ ك  1
( ئە  جۈم ە ئە س  ئە    گ  نننننننننننننن گە بەغ يد غە  بەغ  غرچ  من   ۆز   ۇ گە  ې  شنننننننننننننن  3

 كېھ ك. بەغ  غرچ  م: 
 ك ش   ك  ە مەش بو  دۇ. مە   ە : ىەەەت ( يەك  1)

  
 ) ر م كەچ ە داد   س ن يېس غە ي غ  غە  ئە ەر ە كە د؛(

 دېگەنگە  ورشەش. 
 بو  دۇ. مە   ە : « » ىەەەت( يەك  1)
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 )مە  ەريەش  و  رمغەندا مەك  گە يې  ۆ كە د  (
 دېگەنگە  ورشەش. 

 ب  ە  ك ش   ك  ە مەش ب ھگە بو  دۇ. مە   ە : « »(   يەك  3)
 

.... يرمر  ھ د ن ەېۇ ۆ چ   ە  ...  ۆز  ھ؛ م ڭ مچە ررمۇە رق
 

 

 مت  ارين

  

  

 :اآلتي ة أجب عن األسئلة  -1

َعباً؟ ملاذا كان أمحد (1)    م ت ْ

 مل خرج مسري؟ (2)  

 البيت؟ من الذي قرأ (3)  

 .)جئت  م ْسرِّعاً( هنا )مسرعاً( َحال  -2

بِّه، حنو َوْصٌف َفْضَلةٌ  :احلَال      جاء حامٌد راكباً درّاجَته. اشرتيت :يْذَكر  لِّبَ َيانِّ َهْيَئةِّ صاحِّ
 .الفصلَ  الدجاجَة َمْذبوحًة. هذا أستاذ نا داخالً 

 : وصاحب احل ال  

 .قاعة االمتحان مسرورينَ  حنو: خرج الطالب  من :إما فاعل  

 .اللحم  مطبوخاً  حنو: ي ؤَكل :وإما نائب فاعل  

 .الكتاَب جم َلَّداً  حنو: اشرتيت :وإما مفعول به  

 .طالعاً  حنو: هذا اِلالل   :وإما خب  

 .املدير، وعنده مدرس نا جالساً  حنو: دخلت على :وإما مبتدأ  
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، وهو أحد  معرفًة، وقد يكون َنكَِّرًة عند وجود األصل  يف صاحب احلالِّ أن يكون   م َسوِّغٍّ
 :أربعةأمور 

 . حنو: جاءن سائالً طالبٌ  :أن تَ تَ َقدََّم عليه احلال   (1)  

م ْسَتأذِّناً يف اخلروج. جاءن  حنو: جاءن طالٌب م واظِّبٌ  : أن خي َصََّص بَِّوْصفٍّ أو إِّضاَفةٍّ  (2)  
 .أسنانٍّ م ْستَ ْفتياً  طبيب  

أحٌد متأخراً. ال يدخْل أحٌد  جاء اليومحنو: ما  : أن َيْسبَِّقه نَ ْفٌي أو نَ ْهٌي أو اْستِّْفهامٌ  (3)  
 أحٌد متأخرًا؟ االمتحانِّ حامالً حقيبَته. أجاء اليومَ  قاعةَ 

 َعَلى َخاوِّيَةٌ  هِّيَ وَ  قَ ْريَةٍّ  َعَلى َمرَّ  َكالذِّي أوْ : }حنو: بالواو مقرونةً  مجلةً  بعده احلال تكون أن( 4)  
َها  [.259/ البقرة{] ع ر وشِّ

رسول هللا صلى هللا عليه  م َسوِّغٍّ كما يف هذا احلديث: "صّلى النكرة بالوقد َُتئ  احلال  من   
 ."وصّلى وراءه رجاٌل قِّياماً  قاعدًا،  وسلم

 :احلال اجلمل ة  

 :فعلّيًة، حنو قد تكون احلال مجلًة امسيًة أو  

 .القرآن الكرمي من اإلِّذاعة جلست َأْسَتمع  إىل تالوة (1)  

 .ََتَر َج أخي باجلامعة وقدالتحقت  (2)  

 .اجلريح َدم ه يَ َتَدفَّق   حفظت القرآن وأنا صغري. جاء (3)  

 : يَ ْربِّط ها بصاحبِّها. والرابط تشتمل احلال اجلملة على رابِّطٍّ   

 {.يبكون عَِّشاءً  أَباهم َجاءوا: }حنو وحده، الضمري إّما( أ)  

 .والشمس  تَ ْغر ب  إىل مكة  )ب( وإما الواو وحدها، حنو: وصلت  

 {.أ لوفٌ  َوه مْ  دِّيَارِّهِّمْ  مِّنْ  َخَرج وا: }حنو معاً، والضمري الواو وإما( ج )  

 .ما ورد فيه من أمثلة احلال استخرج من الدرس  -3

 :فيما يلي عني احلال وصاحبها -4



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

363 

 .مريضاً، وخرجت منه م َعاًِف، واحلمد للّ  دخلت املستشفى (1)  

 .والبَ ْيَض َمْسلوقاً  َمْشوِّيًّا، والسََّمَك َمْقلِّّياً، اللحمَ أحّب  (2)  

رياً بيده إىل اللوحةِّ؟ ماذا قال لك (3)    املدرس م شِّ

 ماَلَك حزين اً؟ (4)  

 .باكيًة، ورجعت ضاحكةً  جاءتين الطفلة (5)  

 .راجعاتٍّ من املدرسة قابلت  أخوايت (6)  

يَ نْيِّ  كلَّمين (7)    .املدرس  ماشِّ

 ي باع التمر  أم َمكِّياًل؟ أَمْوزوناً  (8)  

 قاع داً؟ مل صّليت (9)  

 .خارجني من البيت هؤالء أبنائي (10)  

 .جم َْتمِّعِّنيَ  م ْفَرداً أْقوَى من أعدائِّه حامدٌ  (11)  

نْيَ؟ أراكبني جئتم (12)    أْم ماشِّ

 [.12/ ياءاألنب{ ]العِّبِّنيَ  بَ ْي نَ ه  ما َوَم ا َواألْرضَ  السََّماءَ  َخَلْق ن ا َوَم ا: }تع اىل قال( 13)  

بوضع احلال الواردة يف املثال يف األماكن اخلالية بعد تغيريها لتناسب  أكمل اجلمل اآلتية  -5
 :التذكري والتأنيث عِّْلماً بِّأنَّ احلاَل ت طابِّق  صاحَبها يف اإلفراد والتثنية واجلمع، ويف صاحبها،

 .قاعَة االمتحانِّ مستعداً  الطالبدخل  (1)  

 . …… … ………… قاعة االمتحان دخل الطالب (2)  

 . …… … ………… قاعة االمتحان دخلت الطالبة (3)  

 . …… … ………… قاعة االمتحان دخلت الطالبات (4)  

 :احلالية فيما يأيت، واذكر الرابط يف كل واحدة منها عني اجلملة  -2

 .صغ ريحججت وأنا  (1)  

 {.س َكاَرى وأنتم الصالة تَ ْقَرب وا ال( }2)  
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 .نَ تَ نَ زَّه   خرجنا (3)  

 .مات اجلريح وصل الطبيب وقد (4)  

 .َيكت ْبَ الواجبات جلست الطالبات (5)  

ل وا لطعام،ا وَأْطعِّم وا السَّالم، َأْفش وا الناس، أيها يا: "  وسلم عليه هللا صلى النيب قال( 2)    وصِّ
 ماجه ابنو  الرتمذي رواه" . ) بسالم ربكم جنة تدخلوا نَِّيامٌ  والناس   بالليل وَصلُّوا األْرحام،

 (.والدارمِّي وأمحد

 جلست َأقرأ / أكتب/ ًأفكر :يقول كل طالب  -

اغسل فاَك. يقول بِّفِّْيهِّ ما ليس  . من األمساء اخلمسة. تقول: ف وه  صغريٌ  )فاحتاً فَاه (. )ف و(  -
 .قلبهيف 

(، وهو على وزن )َفعِّل( )َلعٌِّب ( مصدر  -7  .)َلعَِّب يَ ْلَعب 

َك " على وزن "َفعِّل هات املصدر من "َكَذَب،    ." وَضحِّ

 .)َهَوى( و)َأْفَشى( :هات مضارع  -8

ْعرٍّ ، ومجَع "َفمٍّ  هات مجع )بيت(  -9  ."مبعن بَ ْيتِّ شِّ

 .وس كاَرى هات مفرد: أْرحام،  -12

، وقائِّمة". قال تع اىل" نَِّياٌم" مجع  "  - ، ونائِّمةٍّ" مثل "قَِّيام" مجعِّ "قائِّمٍّ الَّ ذِّيَن َيْذك  ر وَن هللا } :نَائِّمٍّ
احلديث : "خرج  و"ق  ع ود" مجع "قاعد، وقاعدة". يف .{ ...قِّيَ ام اً َوق  ع وداً َوَعَلى ج ن وهبِِّّم

 .(رواه ابن ماجه يف اجلنائز) ."وسٌ فَإذا نِّْسوٌة ج ل    رسول  هللا صلى هللا عليه وسلم
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 و الثالثون ثانيالدرس ال(32)

  

 يا أستاذ؟ ما َنِتيجُة االختبار الشهريّ  :علـي

 اىبا ستشى،اشدلىقباىمتشھشننىڭبنەتىجىسىباشنۇيقبۇولۇى؟باەىل:

 .واحدًا ِمْنُهم جنح الطالُب كلُّهم إاّل :املدرس

اواوغ چىال رنىڭبھەممىسىباىمتشھشنۇىباۆتىتبلىاىنبا ال رنىڭباىچىۇرنببباوا تق چى:

 ۇىنسىباۆتەملىۇى.

 .أخَشى أن أكون إّيـاه :إبراهيم

 مەنباىمتشھشنۇرنباۆتەملىگەنبكىشىبۇول  باىلىشتىنباەنسىن ميەن.باىربيھىم:

 .نعم، أنت ذاك :املدرس

 ك نۇيق،بسەنباىمتشھشنۇرنباۆتەملىگەنبكىشى.بباوا تق چى:

 .األسئلة كلِّها إاّل األوَّل كيف رسبُت وقد أجبُت عن :إبراهيم

بۇشكقشبباىربيھىم: بس اشلۇرن بۇىنرنجى بپەاەت بمەن باۆتەملىۇرم، باشنۇياسىگە مەن

 اىۇرم.س اشلال رنىڭبھەممىسىگەبجشۋيببۇە رگەنب

اجتهادًا فقد  َدَرَجًة. يا إخوان اجتهدوا ثالثون األول هو امُلِهمُّ، ولە :املدرس

 .ومل يبَق إاّل شهٌر واحٌد أو أقلُّ  اقرتب االمتحان النهائّي،

باىببباوا تق چى: بۇىنرلىۇ . بن م  ر باوتت ى با نىڭغش بم ھىم، بۇەك بس اشل ۇىنرنجى

بدىقىنال ب باىمتشھشن باشخىناى بچۈناى بتىنرشىڭال ر باشتتىق اىنرنۇيكال ر

 اشلۇى،باىمتشھشنغشبپەاەتالبۇىنباشيبدشكىبا نىڭۇرنم باشى ريقبۋياىتباشلۇى.

 كم درسًا ندرس لالمتحـان؟ :زهـري

 ە  ررسباوا ميىز؟ۇىزباىمتشھشنغشباشنچەببى ھەدن:
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 .اهلل ندرس الكتاَب كلَّە إن شاء :املدرس

 ۇىزبيەللبخشلىسشبكىتشۇنىڭبھەممىسىىنباوا ميىز.بباوا تق چى:

 .إاّل الدرَسنيِْ األخرَيْين :أمحـد

 پەاەتباشخىناىباىااىبە  ررسىنباوا مشميىز.باەمھەە:

 .ال. بل ندرس الكتاَب كلە :املدرس

 كىتشۇنىڭبھەممىسىىنباوا ميىز.بۇىزبدشق.بۇەلاىبباوا تق چى:

 اليوم؟ )يسجِّل الِغياب( َمْن غائٌب

ب)ا بكەملىگەنلە ر ىبتىزرمالدۇ (بۇۈگۈنبكىمبكەملىۇى؟

 . ما غاب اليوم إاّل حامـدٌ  :علـي

بۇۈگۈنبپەاەتالبھشمىۇبكەملىۇى.باەىل:

 أين دفرتي يا أستاذ؟ :زهـري

 ە پتىنرمباەدە رە ؟اىبا ستشى،بمىنىڭببى ھەدن:

إاّل  شاء اهلل. لقد صحَّْحت الدفاتَر كلَّها هو معي. َسُأْعِطيَكُە غدًا إن :املدرس

 الدرس إال يف احِلّصة السابقة شرحت لكم... إياه

ُتْشَرح  ُأِعيُد َشْرَحە قبل أن أشرح اجلمل الَت مل مجَُاًل منە. إذا أردمت  

 .َبْعُد

يەللبخشلىسشبمەنبا  ىبسشڭشباەتەبۇىنرمەن.بمەنبا نىڭۇرنبۇشكقشبا بمەنۇ .بب اوا تق چى:

بۇولۇ م. ب بتوغ  رال  بھەممىسىىن بم.ە پتە رلە رنىڭ بسشاەتتە باشلۇرنقى ەنب.

بجۈملىلە ر ىب باىسىم بۇىن ب بپەاەتال بچۈكەنۇۈ رەۈم بە  ررسىن سىلە رگە

ببچۈكەنۇۈ رمىۇرم. بجۈملىلە ر ىباەگە ر بچۈكەنۇۈ رۈملىگەن بتىخى سىلە ر

با  ىباشدتشبچۈكەنۇۈ ررشىمىنبخشلىسشڭال ر..ب ر نچۈكەنۇۈ رۈكتىنبۇ 

 . أستاذ، فقد فهمناه ال حاَجَة إىل إعادة شرحە يا :إبراهيم
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اىبا ستشى،باشدتشبچۈكەنۇۈ رۈكنىڭبھشجىىتبدوق،بچۈناىبۇىزبا  ىبباىربيھىم:

 چۈكەنۇ ق.

 .فلم يفهمە أحٌد إال إبراهيم أرجو أن تعيد شرحە يا أستاذ، :علي

بە  ررسىنباشدتشبچۈكەنۇۈ رۈ باود كىڭىنباۈمۈتباىلىمەن،باىبباەىل: ا ستشى،

 چۈناىبە  ررسىنباىربيھىمۇرنبۇشكقشبھىچبكىشىبچۈكەمنىۇى.

 .الواردة يف الدرس. اقرأ اآليات يازهري إذن ُنعيَد قراءة األمثلة :املدرس

بى ھەدنببباوا تق چى: باى باوا ميىز. باشدتش بمىسشلال ر ى بكەلگەن بە  ررستە ا نۇياتشۇىز

 اشدەتلە ر ىباواوغىن.

 إْبِليسَ  إالَّ َجُدواَفَس آلَدَم اْسُجُدوا ِلْلَماَلِئَكِة ُقْلَنا َوِإْذ( }االستعاذة بعد) :زهري

 [.37/البقـرة{]الَكاِفِريَن ِمَن وَكاَن واْسَتْكربََ أىَب

ئۆز ۋاقتىدا پەرىشتىلەرگە:  )پاناهلىق تىلىگەندىن كىيىن( } :ى ھەدن

دېدۇق، ئىبلىستىن باشقا « ئادەمگە سەجدە قىلىڭالر»

ھەممىسى سەجدە قىلدى، ئىبلىس )سەجدە قىلىشتىن( 

باش تارتتى، تەكەببۇرلۇق قىلدى، ئۇ كاپىرالردىن بولۇپ 

 {[.24كەتتى ]

 [.275/البقرة{]ِمْنُهمْ  َقِلياًل إالَّ ِمْنەُ  َفَشِرُبوا}  

ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئازغىنا كىشىدىن باشقا ھەممىسى  } 

 {ئۇنىڭدىن ئىچتى.

 [.66/النساء{ ] ِمْنُهْم َقِلياًل إالَّ َماَفَعُلوُه}   

ئۇالرنىڭ ئازغىنىسىدىن باشقىسى بۇنى ئىجرا  }

 {قىلمايتتى،
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 [.39/األحقاف{ ] الَفاِسُقون الَقْوُم إالَّ ُيْهَلكُ  َفَهلْ }   

 {پەقەت پاسىق قەۋمال ھاالك قىلىنىدۇ  }

 . اقرأ احلديث يا علي :املدرس

 اەىل،بھەەرسىنباواوغىن.اىببباوا تق چى:

 سلمو عليە اهلل صلى اهلل رسول َترك ما: "قال احلارث بن عمِرو عن :علي

 ، يركبها نكا الَت البيضاء بغلتە إالّ  أمًة وال عبدًا وال درمهًا وال دينارًا

 .(لبخاري رواه". ) َصَدَقًة السبيل البن جعلها وأرضا ، وسالحە

ب)عمِنوباەىل: ببۇنباەمىن با بم نۇيقبەرۇى: بەرنبنەالىباىلىنىشىچە ب»يحلش رث(

ب)يەلل باشتش رلىقال ر ىببعليەبپەدغەمبە ر بەرۇ ك با ل، بەرنھەم، بەرينش ر، وسلم(

باشقبخىچىنرىنبۋ ب اشلۇ  ر  بە نيشەرنبكەمتىۇىبپەاەتالباۆىىبمىنگەن

بىرمىنىنب باىلغشن بسەەرقە باىبىنبسەۇىللە رگە باو ريلىىنبۋ  ا  ر شباىلىۇرغشن

 (لبخش ريب رويه)«باشلۇ  ر  بكەتىت.

 .اقرأ البيت يا إبراهيم :املدرس

 اىباىربيھىم،بۇىيىتىنباواوغىن.بباوا تق چى:

 زاِئُل وكلُّ َنِعيٍم ال حمََاَلَة باِطلم أاَل ُكلُّ شيٍء ما َخال اهلل :إبراهيم

   

باىربيھىم:ببۇىلىڭال ركىبيەللەرنبۇشكقشبھە راشنۇيقبنە رسەبۇشتىلۇ  ر،

 كۈھبىسىزكيييييى،ببھە راشنۇيقبنىئمەتبدواشلغ چىۇ  ر.بببببببببببب

ب

 ( ويسلِّم املراقب يدخل) 

ب)كۈى تچىبكىنرۇ بۋ ببسشالمبۇىنرۇ (
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الطالب األوربيني ، فلهم اجتماع  ينصرف مجيع الطالب اآلن ما عدا :املراقب

 . مع املدير

باواوغ چىال رنىڭبھەممىسىباشدتىۇ بۇىنيقبدشۋ ر پشلىقباواوغ چىال ربببكۈى تچى: ھشىرن

 ۇش ر.ىشىبدىغىلاشدتىمشدۇ بچۈناىبا ال ر ر رنىڭبم ەرنبۇىلەنب

 .مل َأمتََكَّْن من احلضور كيف كان حفُل الشهاي أمس . أنا :املدرس

 تۈنۈگۈناىبچشيبدىغىلىشىباشنۇيقبۇولۇى.بمەنبكىلەملىگەنتىم.بباوا تق چى:

 .املدرسنَي كان قد حضر الطالب كلهم إال :املراقب

باواوغ چىال رنىڭبھەممىسىبكەلۇىبلىاىنباوا تق چىال ربكەملىۇى.بكۈى تچى:ب

 (وخيرج املراقب يسلِّم)

ب)كۈى تچىبسشالمباىلىۇ بۋ بچىقىپبكىتىۇ (

ب

 

 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر: 

 توغرىسىدا  (ئىستىسنا )مەزمۇن:  -1
   نننننن   ننننننسە ەوشننننننرمۇ  نننننن د ن كېي ن كە گە  ئۆكۈمس   رن ن  —   نننننن   ننننننسە

  ە د د    ئۆكۈمد ن  ەيھ ۆ چ   ھ ۋې  ش  ن   بەم ت. 
دې نننننننننننننننەكى نەر جە  وەرغرچ  مغننننننننە « »مە ننننننننننننننن ن ە : 

    پەر  س ۆى ئەم در ن يوە ە چ   ھ  غە . 
(    ننننننننننننننن   نننننننننننننننسنننە ە   سغرچ  1بنننەم.  ر م:    ننننننننننننننن   نننننننننننننننسنننەن ننننن  ۈچ مرئ   بۆ     

(    ننن   نننسە ەوشنننرمۇ  ننن  3(  (    ننن   نننسە ە   س  غرچ  )1(  )
 (د ن   بەم ت. مە   ە : )
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      سە ە   س  غرچ            سە ەوشرمۇ               سە                                                
 ە   سغرچ 

 دېگەنگە  ورشەش. 
       سە ەوشرمۇ   ھ؛ كۆن بو رنى  رن ن مرئ م  ھ؛: 

 بر ئەمى رم  ( »1
 بر             مدۇم.    « ( »1
  بر         ىېئ  دۇم. »   ( »3

 توغرىسىدا  ئىستىسنانىڭ قىسىملىرىمەزمۇن:  -2
(    ە   س  غرچ  )   ننننننننننن   نننننننننننسە ە   سغرچ  ) — ئىسەەەەەتىسەەەەەنا

لٌ م  بو مە ننننننننن    غە  ە نننننننننە ننننننننە  مرر ە ننننننننن ل )-(ن ن ب ھ ج س نننننننن  ن بو رش ( تَّص      ِّ
َقطِّعٌ       سە    مرن ەر ئ )  (       سە د ن       رۈمگە بۆ  س دۇ. . م ن ْ

  ننننننننننننن   نننننننننننننسە (     ننننننننننننن   نننننننننننننسە ە   سغرچ  ) —مرر ە ننننننننننننن ل    ننننننننننننن   نننننننننننننسە 
. (ن نن ب ھ ە  نننننننننننننننم  بو غنە     ننننننننننننننن   نننننننننننننننسنەد ن   بەم تە   س  غرچ  )
 مە   ە : 

 
  وەرغرچ  م مر اىپەە يەت ەەزاند؛()ئەم در ن بەش ە 

دېگەنگە  ورشنننننننننەش. يەن ى بر م  نننننننننە دا    ننننننننن   نننننننننسەدا    ننننننننن   نننننننننسە ە   سغرچ  
 )يەن  ئەم د(       سە ە   س  غرچ  ) وەرغرچ  م(ن ن ج س  د سدۇم. 

   سە ە   س  غرچ      ()      سە ە   سغرچ   —مرن ەر ئ       سە 
 ن ن ب ھ ە  م  بو م غە        سەد ن   بەم ت. مە   ە : ()

 ) ۆ ۈمد ن بەش ە ئەمەەنداق كې ە س ن دوم    بەم(
دېگەنگە  ورشنننننننەش. يەن ى بر م  نننننننە دا    ننننننن   نننننننسە ە   سغرچ  )يەن   ۆ ۈم( 

       سە ە   س  غرچ  )يەن  كې ە (ن ن ج س  د ن  ەمە . 
ن ن ر  غە ()جۈم  د     نننننننننننننن   ننننننننننننننسە ە   س  غرچ   — ئىسەەەەەەتىسەەەەەەنا

(  غٌ م َفرَّ مم غ )(       سە    مرىەتامٌ  ې  سمە ن    غە  ە ە ە  يەنە رەم )- ې  س ش
       سە د ن       رۈمگە  ەيھ   دۇ. 

ر  غە  ()جۈم  ند     ننننننننننننننن   نننننننننننننننسە ە   س  غرچ   —رنەم    ننننننننننننننن   نننننننننننننننسنە 
  ې  سغە        سەد ن   بەم ت. مە   ە : 

 
 يەد  م د  (ن  يەد  د  ى  ې  ن  ۈم  بەەەم ن  «ەرم ە  كەم  »)مە  
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 دېگەنگە  ورشەش. 
ر  غە  ()جۈم  د     ننننن   نننننسە ە   س  غرچ   —مرىەمم غ    نننن   نننننسە 

  ې  سم غە        سەد ن   بەم ت. مە   ە : 
 )ىەەەت ئەم د  كە د؛(

 دېگەنگە  ورشەش. 
بو رشننننننننن ننننننننن زى نەئي      نننننننننوماق ەوشنننننننننرمۇ   ھ س   ۆز   ۇ گە  — ئىسەەەەتىسەەەەنا
بو مە نننننننن    غە  ە ننننننننە ننننننننە  مر جەب )بو رشنننننننن رق(    نننننننن   ننننننننسە    - ە غە  بو رش

 غەيھ؛ مر جەب )بو رش  ز(       سە د ن       رۈمگە  ەيھ   دۇ. 
بو رشننننننن ننننننن زى نەئي      نننننننوماق ەوشنننننننرمۇ   ھ س   ۆز  —مر جەب    ننننننن   نننننننسە 

      سەد ن   بەم ت. مە   ە :   ۇ گە  ە م غە   
 

 )ئەم در ن بەش ە  وەرغرچ  م كە د؛(
 دېگەنگە  ورشەش. 

بو رشن ن زى نەئي      وماق ەوشرمۇ   ھ س   —غەيھ؛ مر جەب    ن   نسە 
  ۆز   ۇ گە  ە غە        سەد ن   بەم ت. مە   ە :

 كە م د؛(    )ئەم در ن بەش 
 دېگەنگە  ورشەش. 

  :ىت قائىدىلەرىا ئائبىلەن ئىستىسنا قىلىنىان ئىستىسنا قىلىنىۇچى«»
 ( مرر ە  ل       سەد    ەە  د  ەم: 1
(  ەگەم    ننننننننننننننن   نننننننننننننننسنە رنەم    مر جەب بو  نننننننننننننننە )يەن  جۈم  د     ننننننننننننننن   نننننننننننننننسە 1)

ە   س  غرچ  ر  غە  ې  سغە  بو  ننننننننننننننە     رن ڭدا بو رشننننننننننننننن ننننننننننننننن زى نەئي      نننننننننننننننوماق 
ەوشننننننننننننننرمۇ   ھ؛ بو م  ننننننننننننننە(ى    نننننننننننننن   ننننننننننننننسە ە   سغرچ س  ز بەم  ك  وەرش  اج ب 

 )زۆم م(ررم. مە   ە : 
 

 ئەم در ن بەش ە  وەرغرچ  من  كۆمد  (ە  م)
 دېگەنگە  ورشەش. 

(  ەگەم    ننننننننننننننن   نننننننننننننننسە رەمى  ې  ن غەيھ؛ مر جەب بو  نننننننننننننننە )يەن  جۈم  د  1)
   ننننننننننن   ننننننننننننسە ە   س  غرچ  ر  غە  ې  سغە ى  ې  ن  رن ڭدا بو رشنننننننننننن نننننننننننن زى نەئي     

ش ر ننوماق ەوشننرمۇ   ھ؛ بو غە  بو  ننە(ى    نن   ننسە ە   سغرچ س  ز بەم  ك  وە
          سە ە   س  غرچ غە  ەگەش ۈم ش           دۇمۇ . مە   ە : 

/
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 )ئەم در ن بەش ە  وەرغرچ  م كە م د؛(
/
 (ن   وم م د  )ئەم در ن بەش ە  وەرغرچ  م

/
 (ب  ە   رچھاشم د  )ئەم در ن بەش ە  وەرغرچ  م 

 دېگەنگە  ورشەش. 
(  ەگەم       سە مرىەمم غ ئەمد  غەيھ؛ مر جەب بو  ە )يەن  جۈم  د  3)

   ننننننننننن   نننننننننننسە ە   س  غرچ  ر  غە  ې  سم غە ى شنننننننننننرنداە   رن ڭدا   س ەمى نەئي     
 نننننننننننوماق ەوشنننننننننننرمۇ   ھ؛ بو غە  بو  نننننننننننە(ى  ەم  س ن رەەەززا ننننننننننن  بوي ۇە رەمك ب 

 بېھ   دۇ. مە   ە : 
 )ئەم در ن بەش     چ  م  ر (

 )ئەم در ن بەش  س   وم مە(
 )ئەم د كە د مر(

 دېگەنگە  ورشەش. 
( مرن ەر ئ    ننننننننننننننن   نننننننننننننننسننننەد    ەننننە  نننند : برن ڭنننندا    ننننننننننننننن   نننننننننننننننسننننە ە   سغرچ س  1

 (. مە   ە : ئەمەەنداق ئە ەر ە ز بەم  ك  وەرش  اج ب )زۆم م

 ) وەرغرچ  م كە د؛ى  ې  ن  وەرر رچ  كە م د؛(

 ) وەرغرچ  م كە م د؛ى  ې  ن  وەرر رچ  كە د؛(
 دېگەنگە  ورشەش. 

ىا ئائىت نىۇچىقىلىبىلەن ئىسەەتىسەەنا قىلىنىان ئىسەەتىسەەنا «»ۋە « »
  :قائىدە
 ب  ە     نننن   ننننسە ە   سغە     نننن   ننننسە ە   سغرچ غە  ورشننننەش« »گە «»

   ئھاب بېھ   دۇ. مە   ە : 
() 

 )ئەم در ن بەش ە  وەرغرچ  م كە د؛( 
 (/) 

 )ئەم در ن بەش ە  وەرغرچ  م كە م د؛ يەك  ىەەەر  ئەم د كە د؛(
ىىا بىلەن ئىسەەتىسەەنا قىلىنىان ئىسەەتىسەەنا قىلىنىۇچ« »بىلەن « »

 ئائىت قائىدە:
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بر م ب  ە     نننننننننن   نننننننننننسە ە   سغە     نننننننننن   نننننننننننسە ە   سغرچ  دا ام  ق ز بەم  ك 
  وەر  دۇ. مە   ە : 

/
 )ئەم در ن بەش ە  وەرغرچ  م كە د؛(

 

 توغرىسىدا  «الأَ »مەزمۇن:  -3
بەش ش     ەگەئ ندۇمۇش « »دې نەكى بر يەمد    « »

 ەوشرمۇ    بو رن ئې ەب  س دۇ. مە   ە : 
 

 (ب   ڭ مك   ر من ن  ۆز  ھ    ەرمەە ەم)
 دېگەنگە  ورشەش. 

 
 

 مت ارين

  

  

 :اآلتي ة أجب عن األسئلة  -1

 ومله؟االختبار الشهري؟  من الذي رسب يف (1)  

 الطالب المتحان؟ كم درساً يدرس (2)  

 من الذي غ اب؟ (3)  

 .)جنح طالب كل هم إال واحدًا( هنا )واحداً( مستثن  -2

إالّ  ح ْكم ما قَ ْبلها، فإذا قلنا: )جنح الطالب   إْخَراج  ما بعَد أداةِّ االستثناءِّ من :االستِّثْ َناء    
َنا النَّجاح  َناه  عن حامدٍّ  للطاّلبحامداً ( ، أَثْ َبت ْ  .ونَ َفي ْ

 : وله ثالثة أركانٍّ   

ْنه (2) .امل ْسَتثْ َن   (1)    .َأداة  االستِّثْ َناءِّ  (3) .املستثْ َن مِّ
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 .حام داً  إال الطالب   جنح  

 املستثن أداة االستثناء املستثن منه  

 : أمهُّها َأَدوات  االستثناءِّ كثريٌة،  

 .َح ْرفٌ  وهي: إال( أ)  

َوى َغري( ب)    .امْسانِّ  ومها: وسِّ

 .فِّْع النِّ  ومها: وَماَعدا َخال َما( ج )  

 :أقسام االستثناء  

ٌل ، _   َقطِّعٌ  االستثناء إّما م تَّصِّ  . وإّما م ن ْ

 جنح الطالب إال حامداً، ف )حامد( أحد :امل ْسَتثْ َن بَ ْعضاً ممّا قبَله، حنو أن يكون :فاملّتصل    
همالطالب  ْنسِّ  .وهو من جِّ

( ليس  بعضاً ممّا قبله، حنو: لِّك لِّّ َداءٍّ  أن ال يكون املستثن :واملنقطع   َدواٌء إال املَْوَت، ف  )املوت 
ْنسِّ الدَّاءِّ  من  .جِّ

 . وإما م َفرَّغٌ  وكذلك االستثناء  إّما تاٌم ، _  

 .إالّ سورَة البَ َقرةِّ  الق رآنَ امل ْسَتثْ َن منه، حنو: حفظت  ما ذ كَِّر فيه :فالتامّ   

 . إال حامدٌ  ي ْذَكْر فيه املستثن منه، حنو: ما جاءَ  ما مل :وامل َفرَّغ    

 . وإّما غري  م وَجبٍّ  وكذلك االستثناء  إّما م وَجٌب ، _  

، والن َّْهيِّ واالْستِّْفَهامِّ  ما َخال مِّن :فاملوَجب      .الن َّْفيِّ

 .النْفَي أو النْهَي أو االستفهامَ  َتَضمَّنَ ما  :وغري  املوَجبِّ   

 :أْحكام  املستثن ب )إال(  

 .املتصل حكم املستثن يف االستثناء -  

 :كان االستثناء  تاّماً موَجباً، حنو ُيِّب  نصب ه إذا :وجوب النصب (1)  

 .)أ( حضر الطالب  إال حامداً   
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 .)ب( رأيت الطالَب إال حامداً   

 .اّتصلت بالطالبِّ إال حامداً )ج (   

َله يف :جواز  النصب واالْتباِّعِّ  (2)   اإلِّعراب إذا كان االستثناء تاّماً  ُيوز  نصب ه وإْتباع ه لَِّما قَ ب ْ
، حنو غريَ   :موَجبِّ

 .َحامدٌ  /)أ( ما حضر الطالب  إال حامداً   

 .حامداً  /)ب( ما سألت الطالَب إال حامداً   

 . حامدًا/ حامدٍّ  بالطالبِّ إال)ج ( ما اتصلت   

 . حامدٌ  /)أ( ال خيرْج أحٌد إال حامداً   

 .حامداً  /)ب( ال تسأْل أحداً إال حامداً   

ْل بأحدٍّ إال    . حامدًا/ حامدٍّ  )ج( ال تَ تَّصِّ

 حامٌد ؟ /)أ( هل غاب أحٌد إال حامداً   

 حامدًا؟ /)ب( هل رأيت أحداً إال حامداً   

 حامدٍّ ؟ /بأحدٍّ إال حامداً )ج ( هل اتصلَت   

يه العامل   إعراب ه حَبَسب ما (3)    كَما لو كاَنت )إالّ( غريَ   -العامل   ي  ْعَرب  حبسب ما :يَ ْقَتضِّ
 :إذا كان االستثناء  مفرَّغاً حنو -موجودةٍّ 

 ( حامدٌ  جاءَ  ما. ) حامدٌ  إال جاءَ  ما( أ)  

 (حامداً  سألت   ما. )حامداً  إالّ  سألت ما( ب)  

 (. حبامدٍّ  اتصلت   ما. ) حبامدٍّ  إال اتصلت   ما( ج )  

 .)أ( ال خيرج إال حامدٌ   

 .)ب( ال تسأل إال حامداً   

 )أ( هل جاَء إال حامٌد ؟  

 )ب( هل رأيت إال حامدًا؟  
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َقطع حكم املستثن يف االستثناء -    :امل ن ْ

، حن و    :ُيب نصبه يف األحوالِّ

 .املدرسَ )أ( حضر الطالب  إال   

 .)ب( ما حضر الطالب  إال املدرسَ   

 حكم املستثن ب )غري وس وى( -  

 : املستثن مع )إال( وت  ْعَرب  )غري( مبا كان ي  ْعَرب  به .حكم ه اجلرُّ باإلضافة  

 (.حامداً  إال الطالب جاء) حامدٍّ  غريَ  الطالب جاء( 1)  

 (. حامدٌ / حامداً  إال الطالب جاء ما.)  حامدٍّ  غري   الطالب   جاء ما( 2)  

 (. حامدٌ  إال جاءَ  ما. ) حامدٍّ  غري   جاء ما( 3)  

 (.اً  حامد إال سألت ما. ) حامدٍّ  غريَ  سألت ما( 4)  

 (. حبامِّدٍّ  إال اتصلت ما. ) حامدٍّ  بغري اتصلت ما( 5)  

 (:َعَدا وَما َخال، َما) ب  املستثن حكم -  

 الطالب ما خال حامدًا/ ما عدا حامداً  حكمه النصب، حنو: جاء  

 .ما ورد فيه من أمثلة االستثناء، وأذكر نوع كل واحد منها، و إعرابه استخرج من الدرس  -3

 :واملستثن مْنه فيما يأيت، واذكر نوع االستثناء يف كل مثال عني املستثن  -4

 [.171 /النساء{] ْاحلَقَّ  إِّالَّ  هللا عَلى تَ ق ول وا َوال( }1)  

 [.81/ هود{]اْمَرأََتك إِّالَّ  َأَحدٌ  مِّْنك مْ  يَ ْلَتفِّت َوال( }2)  

 [.135/  عمران آل{ ] هللا إالَّ  الذُّن وب يَ ْغفِّر   َومنْ ( }3)  

 [.23 اإلِّسراء{ ] إياه   إال تعبدوا َأالَّ  رَب كَ  َوَقَضى( }4)  

 [.24/ اجلاثية{]  الدَّهر   إالّ  يهلك نا َوَما( }5)  

م( }2)    [.77/الشعراء{] الَعاملِّنيَ  َربَّ  إِّالّ  يلِّ  عد وي  فَإهنَّ

 :يأيت اسم. اجعله مستثن ب )إال( وأكمل به اجلملة أمام كل مجلة مما  -5
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ْرك  ) .  ……………………… الذنوَب كلِّّها إال يغفر هللا (1)    (الشِّّ

 (ْاثْ نَ انِّ ) .  ……………………… ز َمالئي إال زارن مجيع   (2)  

 (املهملونَ ) .  ……………………… كلُّهم إال جنح الطالب (3)  

 (س ورتان) .  ……………………… إال حفظت القرآن (4)  

 (باكِّستان  ) .  ……………………… اإلسالمية كلها إال زرت البالد (5)  

 (أن ت) .  ……………………… زمالئي إال ساعدن مجيع (6)  

 ( واحدةٌ ) .  ……………………… إالاملسائَِّل النَّْحوِّية كلَّها  فهمت (7)  

 ( َصَفحاتٌ ) .  ……………………… كله إال منه قرأت الكتاب (8)  

    

 :يأيت اسم. اجعله مستثن ب )إال( وأكمل به اجلملة أمام كل مجلة مما  -2

 ( خال دٌ )  .  ……………………… أحٌد إال ما َرَسبَ  (1)  

 (مَتَْرتَانِّ ) .  ……………………… شْيئاً إال ما أكلت (2)  

 (بَ ْعض هم) .  ……………………… الطالب  يف عطلة الربيع إال مل يسافِّرْ  (3)  

لْ  (4)    (املدير) .  ……………………… بَِّأَحدٍّ إال ال تَ تَّصِّ

 )الّل(؟ .  ……………………… الذنوَب أحٌد إال هل يَ ْغفِّر   (5)  

 (ه و)  .  ……………………… إال ما سألت أحداً  (6)  

    

 :يأيت اسم. اجعله مستثن ب )إال( وأكمل به اجلملة كل مجلة مماأمام    -7

 (إبراه يم  ) .  ……………………… إال ما فهم الدرسَ  (1)  

 (الس ائق  ) .  ……………………… احلادث إال ما مات يف (2)  

 (اجملته د  ) .  ……………………… املدرِّس  إال ما حيبّ  (3)  

 (الَكْسالن) .  ……………………… هل يرس ب إال (4)  

 (ب  ْرت قالَتانِّ ) .  ……………………… ما أكلت إال (5)  
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 (أن ا)  .  ……………………… املدرس  إال ما سأل (6)  

 (م درس) .  ……………………… ما كنت إال (7)  

    

 :يأيت اسم. اجعله مستثن ب )إال( وأكمل به اجلملة أمام كل مجلة فيما  -8

 (الع ْنوان) .  ……………………… إال كتبت الرسالة (1)  

 (ال دَّواء) .  ……………………… املريض الطعام إال ما يتناول (2)  

 (الشُّْرطة)  .  ……………………… احلّجاج مًِّن إال َغاَدرَ  (3)  

 (الدف اتر) .  ……………………… الكتب إال ما أحضرت (4)  

 (امل َش اة) .  ……………………… الرّكاب يف احلادث إال ما مات (5)  

    

 :يأيت مبستثن مناسب أكمل كل مجلة مما  -9

 .  ……………………………… إال ما ظَنَ ْنت ك (1)  

 .  ……………………………… الَفَواكَِّه كّلها إال أحبّ  (2)  

 .  ……………………………… إال ما رسب الطالب (3)  

 .  ……………………………… إال ما غاب اليوم (4)  

 .  ……………………………… شيء إال ما أرَغب يف (5)  

 .  ……………………………… إال ما كتبت شيئاً  (6)  

{ سَُّفَهاء  ال ه م   إِّن َّه مْ  َأال: }حنو ، َوتَ ْنبِّيهٍّ  اْستِّْفَتاحٍّ  حرف  ( َأال...( . ) شيءٍّ  كلُّ  َأال)  -
 [.22/يونس{ ]حَيَْزن ونَ  ه مْ  َوال َعَلْيهِّمْ  َخْوفٌ  الَ  هللا َأْولَِّياءَ  إِّنَّ  َأال[ . }13/البقرة]

 :اآلتي ة هات جع األمساء  -12

 . َأَم ٌة . سِّ الحٌ  .دِّْره م. َعْب د  

 .)َشَرَح َيشَرح (، وهو على وزن )فَ ْعل( )َشْرٌح ( مصدر  -11
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 :اآلتية على وزن )فَ ْعل( هات مصادر األفعال  

 .فَ تَ َح، َش قَّ  َض رب، قَ تَ َل،  

 وما مْجع ها؟ " ما معن "األَمة  -12

 ."َدنَانِّري" على غري قياس، إذ القياس  أن يكون "َديَانِّري" دِّينار" مجعه"  -13

 :اآلتية هذا اجلمع امجع األمساء  

 .دِّمْي اس دِّي وان، قِّ رياط،  

 أن فيجوز ،واالنفصال   االتِّصال   فيه ُيوز ضمرياً "  َكانَ " خب   كان إذا(. إيَّاه   أكونَ  أن أْخَشى)  -14
 ." أكونَه   أنا أخشى: "نقول

 :هاَء مثالني آخرين  

 .إيَّاه/ كْنت ه   نعم، ك ْنت   هذا املسجد؟ )أ( أك ْنَت إمامَ   

ياً؟ )ب( أت ريد أن تكون    .أكوَن إيَّاه/ أْكونه   ال، ما أريد  أن قَاضِّ
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 و الثالثون الثالثالدرس (33)

 

  

 النافذة إال تفتحنهها ال. شديد؟ والربد النوافذ َتْفَتَحنَّ هل أمحد، يا :املدرس

 شيئًا لكم أقول أن أريد. إخوان يا السّبورة ُتَنظُِّفنَّ هال …الصغرية

 قال. اهلله إىل الدَّْعوَة املسلم واجبات أَهمِّ ِمْن إنه.  إيله فاْسَتِمُعنَّ مهمًّا

 َوَتْنَهْونَ  ُروِفبامَلعْ  َتْأُمُروَن ِللنَّاس ُأْخِرَجْت ُأمٍَّة َخريَْ ُكْنُتْم: }وجل عز

: قائل ِمْن عزَّ وقال[. 115/ عمران آل{ ]باهلل َوُتْؤِمُنونَ  امُلْنَكرِ  َعْن

 ِمَن ينإنَّ وَقالَ  َصاحِلًا َوَعِمَل اهلل إىل َدَعا ممَِّْن َقواًل أْحَسُن َوَمْن}

 .اهلل دين إىل الناس ندعو أن فعلينا[.33/فصلت{ ]امُلْسِلِمنَي

بپەاەتببباوا تق چى: بسەن بەرنرزرىنباىچىۋ تتىڭم ؟ بسوغ قبت  رسش بھشۋي اىباەمھەە،

كىچىكبەرنرزرنبۇشكقىسىىنباشمچىغىن...باىباىنرنۇيكال ر.بەوساىىنبپشكىز ب

بسۆى ىبەرمەكچىبگىپىمگەب بۇىن بم ھىم بمەنبسىلە رگە ب سۈ رمتىۇرڭال رم ؟

بم ھىمب باەڭ بم س ملشننىڭ بكۈھبىسىزكى، بسىلىڭال ر. ا الق

بيەللبمەجب  رريەتلىنرنى ب بە ۋ تباىلىم.  نۇيقبموجل(ب)عزڭبۇىنىبيەللغش

ب ە دۇ :

)ئى مۇھەممەد ئۈممىتى!( سىلەر ئىنسانالر مەنپەئىتى }

ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان ياخشىلىققا بۇيرۇپ 

قا ئىمان ئېيتىدىغان ئەڭ هللا يامانلىقتىن توسىدىغان ا

 [.115/ عمران آل] {ياخشى ئۈممەتىسلەر.
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نىڭ تەۋھىدىگە ۋە تائىتىگە( دەۋەت قىلغان، هللا قا )يەنى اهللا ا }

مەن ھەقىقەتەن »ياخشى ئەمەهللارنى قىلغان ۋە 

دېگەن كىشىدىنمۇ ياخشى سۆزلۈك « مۇسۇلمانالردىنمەن

 [33/فصلت] {[22ئادەم بارمۇ؟ ]

بۇىزبكىشىلە ر ىبيەللنىڭبەرنىغشبە ۋ تباىلىشىمىزبالىرم.

 .إىل دين اهلل يف بلدي الناسَ َواهلل ألْدُعَونَّ  :أمحـد

يەللبۇىلەنباەسەمبمەنبكەھە ررمۇ بكىشىلە ر ىبيەللنىڭبەرنىغشبە ۋ تبباەمھەە:

 اىلىمەن.

 .يف بلدي واهلل ألْنُشَرنَّ اإلسالمَ  :علـي

 يەللبۇىلەنباەسەمبكەھە ررمۇ باىسالمىنبتش راىتىمەن.باەىل:

 .والِبْدَعَة يف بلدناالشِّْرَك  َواهلل َلُنَحاِرَبنَّ :حامـد

اەلۋ تتەبۇىزبكەھە ررمىزە بكىنركبۋ بۇىۇاەتاەباش ركىببيەللبۇىلەنباەسەمبھشمىۇ:

 ت  ررمىز.

 .ينشرون دينهم يف بالد املسلمني َواهلل ال نرتُك الكفَّار :زهـري

ۇىزبكشپىنال رنىڭبم س ملشنال ربكەھە رلىنرۇ باۆىبەرنىىنببيەللبۇىلەنباەسەمبى ھەدن:

 تش راىتىشىغشبدولباوميشميىز.

 .َتعاِليم اإلسالم كتبًا باللغة اإلنكليزية ِلَشْرحِ  َواهلل َلَسْوَف ُأؤلُِّف :ِوْلـَيمُ 

اەلۋ تتەبمەنباىسالمبتەلىمشتلىنرىنبچۈكەنۇۈ ررۇرغشنببيەللبۇىلەنباەسەمبۋرليەم:

 اىنگىلىسچەبكىتشپال ر ىبتۈىۈ بچىقىمەن.

 اهلله  أن واعلموا .واملسلمني اِإلسالم َخريُْ فيە ملا َوَوفََّقُكْم فيكم اهلل بارك :املدرس

 َسِبيل إىل اْدعُ : }قال إذْ  للدعوة الصحيحة الطريَقة َعلََّمنا وَتَعاىَل ُسْبَحاَنُە
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/ النحل{ ]  َسُنَأْح هي بالهَت وَجاِدهْلم احَلَسنِة، وامَلوِعظة بَاحِلْكَمِة َربِّك

 .الطريقة هذه نتَّبع أن فعلينا[. 129

بۋ ببباوا تق چى: باىسالم با نىڭۇي بسىلە ر ى بيەلل بۇە رس ن، بۇە ركەت بسىلە رگە يەلل

بۇشكلىس ن.بك  ىبۇىلىڭال ركىب بدشخشىلىقبۇولغشنباىشال رغش م س ملشنال رغش

بدولىىنبكۆ رسىتىپبم نۇبيەللب)ُسْبَحشَنُە بە ۋ تنىڭبتوغىني بۇىزگە يقبوَتَعشىَل(

بەرۇى:ب

پەرۋەردىگارىڭنىڭ يولىغا )يەنى ئىسالم دىنىغا( }

ەتلىك ئۇسلۇبتا ياخشى ۋەز ـ نەسىھەت بىلەن دەۋەت ھېكم

قىلغىن، ئۇالر )يەنى مۇخالىپەتچىلىك قىلغۇچىالر( بىلەن 

 [129/ النحل] {چىرايلىق رەۋىشتە مۇنازىرىلەشكەن. 

 ۇىزبە ۋ تباىلىشتشبم ك بدولغشباەگىشىشىمبكىن ك.

 .أحسن اجلزاء اهلل َعنهافإنهك ملََُربٍّ عظيم. جزاك  واهلل َلُنِحبُّك يا أستاذ :علـي

غباىبا ستشى،بۇىزبسىىنبدشخشىبكۆ ررمىزبچۈناىبسەنبا ل بيەللبۇىلەنباەسەم 

 سشڭشبدشخشىبم كشتبۇە رس ن.ۇىزباشلناىلىقبتە رۇىيچى.بيەللب

 .اقرأ اآليات يا عبد اهلل :املدرس

 اىباشۇۇ لالھ،باشدەتلە ر ىباواوغىن.بباوا تق چى:

 أْمَواتًا اهلل َسِبيِل يف ُقِتُلوا الَِّذيَن حتََْسنبََّ وال( }والبسملة االستعاذة بعد) :عبـد اهلل

 [.165/ عمران آل{] ُيْرَزُقوَن َرهبِِّْم ِعْنَد َأْحَياءم َبْل

ب؛)پشنشھلىقبتىلىگەنبۋ بۇىسمىلالبۇىلەنبۇشكلىغشنۇرنبكىيىن(باشۇۇ لالھ:
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نىڭ يولىدا شېھىت بولغانالرنى ئۆلۈك دەپ گۇمان هللا ا }

نىڭ دەرگاھىدىكى هللا قىلمىغىن، بەلكى ئۇالر تىرىك بولۇپ، ا

رىزىقتىن بەھرىمەن قىلىنىدۇ )يەنى جەننەتنىڭ 

نېمەتلىرىدىن ئەتىگەن ـ ئاخشامدا مەڭگۈلۈك رىزىقالندۇرۇپ 

 {[021تۇرۇلىدۇ( ]

 [.75/ احلج{]َيْنُصُرُه َمْن اهلل َوَلَيْنُصَرنَّ }  

هللا نىڭ دىنىغا ياردەم بېرىدىكەن، ئەلۋەتتە اهللا كىمكى ا } 

 {ئۇنىڭغا ياردەم بېرىدۇ،

 َوال ُأفٍّ َماهلَُ  َتُقْل َفال ِكالمهَُا َأْو َأَحُدمهَُا الِكربََ ِعْنَدَك َيْبُلَغنَّ إمَّا}  

 [ .23/اإلسراء{]َكِرميًا َقْواًل هلََُما َوُقْل َتْنَهْرمهَُا

ئۇالرنىڭ بىرى، يا ئىككىلىسى سېنىڭ قول ئاستىڭدا  } 

بولۇپ ياشىنىپ قالسا، ئۇالرغا ئوھوي دېمىگىن )يەنى 

ماالللىقنى بىلدۈرىدىغان شۇنچىلىك سۆزنىمۇ قىلمىغىن( 

ئۇالرنى دۈشكەلىمىگىن ، ئۇالرغا ھۆرمەت بىلەن يۇمشاق سۆز 

 {[32قىلغىن ]

 .اقرأ احلديث يا هشام :املدرس

 اىبھىششمبھەەرسىنباواوغىن.بباوا تق چى:

 يوم  رأيت النيب صلى اهلل عليە وسلم :عن الرَباء بن َعاِزب قال :هشـام

   :اخَلْنَدق ينقل الرتاب وهو يقول

ب)بھىششم: بۇنبَعشِىبۇە ري بيلرَبيء مەنب»(بەرنبنەالىباىلىنىشىچەبا بم نۇيقبەرگەن:

نۇيقبكۈنىۇ بتوپشبدۆتاەۋرتىپبم (بنىڭبخەنۇ كبصلىبيەللبعليەپەدغەمبە رب)

 ە ۋيتقشنلىقىىنبكۆ رەۈم:
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 وال َتصـدَّقنـا وال َصلَّْينا ْاْهَتـَدْيَنـا واهلل لوال اهلل ما  

 الَقْيَنـا وَثبِّْت األْقـداَم إنْ  َسِكيَنـًة علينـا َفَأْنـِزَلـنْ   

 َأَبْينـا إذا أرادوا ِفْتـَنـةً  علينـا واملشركـون قد َبَغْوا  

 (البخاري)   

   

ب.ۇىلمەسباىۇ قبنىمىۇ  ربىيكشت،نشمشى،باىبشە تبب،قبھىۇيدەتب ر ۇبىمىزبتشپمشسباىۇ 

ب،ىتاىلغىنبسشۇبۇىز ىبدشۋغشبتىنجەملىكبسشاشە ت،بدول اقشنۇيۇىغىشلىغىنبۇىزلە رگەبخش

بشبھە رگىزبا منشميىزغڭۇولسشبۇ نىۇى،بپىتنەبتىنرمشاچىبتشجشۋ ىباىلم كىنراال ربۇىزگەب

 

 .اقرأ البيت يا ِولَيم  :املدرس

 اىبۋرليەم،بۇىيىتىنباواوغىن.اوا تق چى:بب

 َيْبَتِسمُ  فال َتُظنَّنَّ أنَّ اللَّْيثَ  بِارَزةً  إذا رأيَت ُنُيوَب اللَّْيِث :ِوْلـَيمُ 

   

بۋرليەم:ببكۆ رسەڭببسەنبدولۋيسنىڭبپشاىنرغشنبچىشلىيييييينرىن،

باودال باشملشبدولۋيسبمشڭشبتەۇەسس مباىلىۋيتۇ بە  .بببببببببب
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 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:

 توغرىسىدا  ى«ن»تەكىتنىڭ مەزمۇن:  -1
د ن       رۈمگە « »نر     يەڭگ نننننل « » ېغ ھ  —؛ «»رەك  س نننننن 

 نند ن «» ېغ ھ رەك  س ننن  –« »د    «» نەيھ   نندۇ. مە ننننننننننننننن  ە : 
 ننند ن «» رەك  س ننن يەڭگ ننل —« »د    «»  بننەم ت  
   بەم ت. 

؛ ب  ە   ۆر ە  زامە  ىېئ    رەك   ەنمەيدۇى بە     رن ن «»رەك  س ن 
 ب  ە  بريھۇق ىېئ ل    كە گۈ   زامە  ىېئ    رەك    س دۇ. 

 ىا ئائىت قائىدىلەر: ىئرابىلنىڭ ئبىلەن تەكىتلىنىدىىان پېئى« »
1 )II  غننننەنننننداى ؛  ر ن«»شنننننننننننننننەر    ەم  ننننك ب ھ  ننننك ىېئ    ھ غننننە رەك  س ننننن

  ەر ھ؛ ز بەمگە مەبس  بو  دۇ. مە   ە : 
 )بەمغ ن(← 
 )بەمم غ ن(←   
 )بەم  ە (← 

 دېگەنگە  ورشەش. 
1 )II  ەننننداى ؛  ر نغننن«»شنننننننننننننننەر    ەم  نننك كۆى ۈك ىېئ    ھ غنننە رەك  س نننن

 ن ن  ە د س   ئەمى  ى ش  ك  وەر  دۇ. مە   ە : «»
 )بېھ ڭ م(← 
ې  ۆ دۇم. برن ڭدا        ننننركر  ب ھگە ك«» ە نننن   نننن  ن ن «»

 رەش  س ۆ كەر ە . « »ەە غەن      ۈچۈ ى  ركرن رق 
 )بەممەڭ م(← 
 )بەم    ەم(← 
؛ «» ن برن ڭدا بەش كې  شنننننننننننننننس دۇم.«»ن ن  ە ننننننننننننننن   ننننننننننننننن  «»

 من نننننن  نننننەمە مر نننننەمەنننننە كە گەن      ۈچۈ  رنننننەشننننننننننننننن  س نننننۆ كەر ە .  نننننەنننننند ن «»
  س ۆ مر رەشنننننننننن«»       ننننننننننركر  ب ھگە كې  ۆ ەە غەن      ۈچۈ   ننننننننننركرن رق 

 كەر ە . 
 س ننننن «»؛  ر ن ننننننننننننننننننەى رەك  س ننننن «»(        ننننك ىېئ   مغننننە رەك  س ننننن 3

 ) ە ف( بو  دۇ. مە   ە : « » ە د د    ئەمن 
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)        س نننننن  ە  ف         نننننننننننننننركر  ب ھگە كې  نننننۆ  ←
   ؛ ز ھ  ك  وەر  دۇ(.«»ەە   مر رەش نمەيدۇ ئەمد  برن ڭدا رەك  س ن 

←
 ننننننن  من«»؛ «»)برن ڭنننننندا بننننننەش كې  شنننننننننننننننس ننننننن  ←

  ەمە مر ەمەە كە گەن      ۈچۈ  رەش  س ۆ كەر ە (. 
4II ن نننننننننننننننننەى ؛  ر«»شنننننننننننننننەر    نننەينننە   ق ب ھ  نننك ىېئ    ھ غنننە رەك  س نننن 

  س ن  ە د د    ئەمن ز ھ  ك  وەر  دۇ. مە   ە : «»رەك  س ن 
  مررەرەبس ن دۇم. برن ڭد  «»)برن ن  ە       ←

           ركر  ب ھگە كې  ۆ ەە غەن      ۈچۈ  رەش  س ۆ كەر ە (. «»
 ←

من ننننننننن  «»؛ «»)بنرن ڭنننننننندا بننننننننەش كې  شنننننننننننننننس ننننننننن  ←
 چۈ  رەش  س ۆ كەر ە (. ەمە مر ەمەە كە گەن      ۈ

5 )II ن ننننننننننننننننەى ؛  ر «»شنننننننننننننننەر    نننەينننە   ق كۆى ۈك ىېئ    ھ غنننە رەك  س نننن
ەن     ؛ ىە  ل بو غ«» ەر ھ؛ ز بەمگە مەبس  بو  دۇ. شنننننننرنداە ى  ەيە    س ن 
 نننننن ؛ ب  ە  رەك  س«» ۈچۈ  رنننننەشننننننننننننننن  س ننننۆ كەرمەينننندۇ. بە   ى  ننننەيننننە    س نننننن 

؛ «») ە ف( ەوشنننننننننننننننر  نننندۇ ئەمنننند  رەك  س ننننن « » ور رم  ننننننننننننننن غننننە ب ھ  س ننننن «»
 ز ھ  ك  وەر  دۇ. مە   ە : 

 ←
← 
←

 دېگەنگە  ورشەش. 
  ئەمى  رەشننننن  س ۆ كەر ە؛  ر نغەندا نەە   ىېئ  س ن «»( رەك  س ن 6

( ن ننننن  ردۇ  نننند    ئەمن«»د    «»)يەن  ىېئ  س ننننن  ۆ ۇ م  بو غننننە  
 ەەي  ۆ كې  دۇ. مە   ە : 

←
←

←
 دېگەنگە  ورشەش. 

 توغرىسىدا  پېئىلنى تەكىتلەش ئورۇنلىرىبىلەن « ن»مەزمۇن:  -2
ب نن ە  رەك ن ن ەش شنننننننننننننننەمر ننننننننننننننن نز دۇمۇ  بننو  نننننننندۇ. « »( بنرينھۇق ىنېننئ ن نسن  1

 ... دېگەنگە  ورشەش. مە   ە : 
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 ب  ە  رەك   ەش: « »( كې  د غە  زامە  ىېئ    ھ س  1
  س    زامە  شنننننننننننننننەك(  ەگەم ىېئ نل رە ەن ىېئ    بو  نننننننننننننننەى  رن نن كې  ند غە1)
 ب  ە  رەك   ەش دۇمۇ . مە   ە : « »

 )نەئي (
 )زا  م من ن ە  م ش د ن  ە  ئس  ب خە  م د ن  وي  م غ ن(

 )بريھۇق(
  ومن دا  و  رم ر ()ئەمب ھ ك ش   ۆز 

 ) وماق(
 ) ە   ەغھ ق ررمۇن  ەىەمگە چ  ەم ە (

 دېگەنگە  ورشەش. 
ن ن  ە ننننننننننننننن   ننننننننننننننن  شنننننننننننننننەمت «« )»»(  ەگەم كە گۈ ننننننننننننننن  زامنە  ىېئ    1)

ن ن نننن«»ب  ە  رەك ننننت  ۈچۈ  بو غننننە  ز يننننەد  « »ەوشنننننننننننننننرمۇ  ننننننننننننننن  بو غننننە  
د ن ئە نننن ل بو غە   ننننۆزدۇم( دېگە  شننننەمت ەوشننننرمۇ  نننن د ن كېي ن  ب ھ   شنننن

ب ن ە  رەك ن ن ەش  اج نبن  ن ن ننننننننە )يەنن  زۆم م ۈك ە( يې  ن « »كە  نننننننننننننننەى  نرنن  
 ررم دۇ. مە   ە : 

 
ە            ېس ن ەو   ە   ڭدا يەش س ۆ ەە  ەى  ر مغ) ر من ن ب ھ؛ يەك  

 دېم گ ن(«  وئري»
 دېگەنگە  ورشەش. 

(  ەگەم كە گۈ ننننننننننننننن  زامنننننە  ىېئ    ەە نننننننننننننننەمس نننننن جنننننە اب   ۈچۈ  كە گە  3)
 ب  ە  رەك   ەش  اج ب. « »بو  ەى  رن  

ەە ننەمس ن جە اب  بو رشنن رق بو رشنن   ①بر  ۈچ ر ل شننەمت ب  ە  بو  دۇ: 
ەە نەمس ن جە اب  كە گۈ   زامە  ىېئ    بو رش  كېھ ك )ئەز ھە   ②كېھ ك  

« »ەە نننەمس ن جە اب غە  ر  س ۆ كې  د غە   ③زامە  ىېئ    بو  نننە بو مەيدۇ(  
ە نننننننننن       ۆ كەرم) م( كە گۈ نننننننننن  زامە  ىېئ   د ن ب ھ م ىە نننننننننن ل ب  ە   ەيھ 

 كېھ ك. 
« » ەگەم بر شننننننەمر ەمن ن ب ھ؛ يوەەن كەر ننننننەى كە گۈ نننننن  زامە  ىېئ   س  

 ب  ە  رەك   ەش دۇمۇ  بو مەيدۇ. مە   ە : 
   

چوەرم برر  ھ ڭ من  )چې  ۋې  شس ن(  ەمە  س   ... ە  ھ ب  ە  ەە ەم  ى )
 (ە   مە 
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يەننن ى بنننر جنننۈمنن  نننننننند  ينننرە نننھ ننن نن   نننۈچ ر ننننننننل شنننننننننننننننەمرنننس ننننننننن ئەمننم  نننننننننننننننن  رنننو نننرق 
 . ب  ە  رەك   ەنگە « »ئەز ھ نغەن      ۈچۈ  كە گۈ   زامە  ىېئ    

 ) ە  ھ ب  ە  ەە ەم  ى مە  چ   ۆ كەرمەيمە (      
يەن ى بر جۈم  ننننند  ەە نننننننننننننننەمس ننننننن جننننننە اب  بو رشننننننننننننننن ننننننننننننننن ز بو غنننننەن      ۈچۈ ى 

 ب  ە  رەك   ەنم گە . « »ە گۈ   زامە  ىېئ    ك
       

 ) ە  ھ ب  ە  ەە ەم  ى مە   ېس  يەرش  كۆم ن ەې  ۋار مە (
يەن ى بر جۈم  ننننند    ىېئ نننننل ئنننننەز ھە  زامنننننە  ىېئ    بو غنننننەن      ۈچۈ   ر 

 ب  ە  رەك   ەنم گە . « »
      

 ) ە  ھ ب  ە  ەە ەم  ى مە   ېس  مرد ھغە ش  ەيەت ە   مە (
) م( ب  ە  ىېئ  س نننن  ور رم  ننننننننننننننن  ىنننە ننننننننننننننن نننل ب  ە   «»يەن ى بر جۈم  ننند  

 گە .ب  ە  رەك   ەنم « » ەيھ   ۆ كەر  . شرڭەى بر جۈم  د    ىېئ ل 

 توغرىسىدا  «»مەزمۇن:  -3
 مەن   د    كە گۈ   زامە  ىېئ  سەم د ن   بەم ت.  «» —« »
 
 

 مت  ارين

 
 .)ال حَتَْسَبَّ( هذه نون  التوكيدِّ الثَّقِّيلة    -1

 .سكينًة علينا التوكيدِّ اخلفيفة ، حنو: فَأَْنزَِّلنْ  وللتوكيد نوٌن أخرى، هي نون    

 .املضارع واألمر ال يؤّكد الفعل املاضي، ويؤّكد  

ر الفعل املؤكَّدأحكام     :بالن ون آخِّ

 (أ)  

ر ه  على الفتح اِّْذَهَبَّ  : اِّْذَهبْ    َن آخِّ  .ي  ب ْ
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   .ال َتْذَهَبَّ  : ال َتْذَهبْ   

   َتْذَهَبَّ  : َتْذَهب    

 (ب)  

 الْلتِّقاء السَّاكِّنَ نْيِّ  حت َْذف  واو اجلماعة اِّْذَهب َّ  : اِّْذَهب وا  

 فَأْصل  اِّْذَهب َّ )اِّْذَهب ونَّ( َتْذَهب َّ ال  : ال َتْذَهب وا 

 .األْمثَالِّ  حت َْذف  نون  الرفع لِّتَ َوايل َتْذَهب َّ  : َتْذَهب ونَ   

 (ج) 

َّ  : اِّْذَهيبِّ     .اللتقاء الساكِّنَ نْيِّ  حت َْذف  ياء  امل خاطََبةِّ  اِّْذَهبِّ

َّ  : ال َتْذَهيبِّ    َّ  ال َتْذَهبِّ  .)اِّْذَهبِّنْيَّ(فأصل اِّْذَهبِّ

َّ  : َتْذَهبِّنْيَ    َذف  نون  الرفعِّ لَِّتوايل َتْذَهبِّ  .األمثالِّ  حت 

 (د)  

 اللتقاء الساكنني، وت ْكَسر  نون التوكيد ال حت َْذف  أَلِّف  االثننيِّ  اِّْذَهَبانِّّ  : اِّْذَهَبا  

   َتْذَهَبانِّّ  ال : ال َتْذَهَبا  

 .نون  الرفعِّ لتوايل األمثالِّ  حتذف َتْذَهَبانِّّ  : َتْذَهبانِّ   

 (ه )  

َنانِّّ  : اِّْذَهْبَ    وت ْكَسر  نون   أَلٌِّف بني نونِّ النسوة ونونِّ التوكيدِّ، ت  َزاد   اِّْذَهب ْ
 التوكيدِّ 

َنانِّّ  : ال َتْذَهْبَ     ال َتْذَهب ْ

َنانِّّ  : َتْذَهْبَ     .ألهنا الفاعل   ال حت َْذف  نون  النسوةِّ  َتْذَهب ْ

 (و)  

نَيَّ  : اِّْمشِّ     .التوكيدِّ  الم  الفعلِّ الناقصِّ عنَد حلوق نونِّ  ت  َردُّ  اِّْمشِّ

 تَ ْنَسنيَّ  ال : ال تَ ْنسَ  
 

   اْدع َونَّ  : ادْع    
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 :األفعال اآلتية بنون التوكيد الثقيلة أّكد  

ي. اِّْشَربا .ا ْخر جْ    .  .ا ْدخ ل وا. اِّْجلِّسِّ تَ ْفَتح وَن. َأْحَفظ .  .ال َتْشك  ا ْكت ْبَ. اِّْجرِّ. ال تَ ْبكِّ
 .َتْشَربِّنْيَ. َتْضرِّْبَن. ال ََتْر ج وا .ت سافِّرَانِّ 

ع  توكيد الفعل بالن ون  -2  :مواضِّ

 .مْطَلقاً، حنو: ا ْخر َجنَّ  فعل األمر: ُيوز توكيده  

 :الفعل املضارع  

 :طََلبِّّياً، حنو ُيوز توكيده إذا كان (1)  

 [.42/ إبراهيم{ ]الظَّالِّمونَ  يَ ْعَمل   َعّما َغافِّالً  هللا حَتَْسَبَّ  وال( }أ)  

 .يف َمكانِّه )ب( لَِّيْجلَِّسنَّ كلُّ واحدٍّ   

 )ج ( أت َسافَِّرنَّ وأنت مريض؟  

 .اقرتب االمتحان )د( َهالّ َُتَْتهَِّدنَّ فقد  

 ،(الزائدة" ما" ب  أ كَِّدتْ "  إِّنْ " وهي) الشَّْرطِّيَّةِّ ( إمَّا) بعد وقع إذا الواجب من قريبٌ  توكيده( 2)  
ل َغنَّ  إمَّا: }حنو  {...أ فٍّ  ِلما تَ ق لْ  فال كالمها أو أحد مها الكِّبَ رَ  عنَدك يَ ب ْ

، وذلك بثالثة شروط ُيِّب توكيده إذا وقع جواباً  (3)    :للَقَسمِّ

 .)ب( م ْستَ ْقبالً   .)أ( أن يكون م ْثَبتاً   

، حنو غرَي مفصول عن الم اجلوابِّ )ج (     :بفاصلٍّ

 [.57/ األنبياء{] َأْصَناَمك مْ  ألكِّْيَدنَّ  َوتَاهلل}  

 :أحد  هذه الشروط، حنو وال ُيوز توكيده إذا ف قِّدَ   

 .لكونه َمْنفِّّياً   .)أ( وهللا ال أخرج    

بُّ ك    .لكونه للح ال  .)ب( وهللاِّ أل حِّ

 .لكونه مفصوالً من الم اجلواب  .املديرِّ َأْشكوك)ج ( والّل إلىَل   
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 مت ارين 

ما ورد فيه من أمثلة توكيد الفعل بالنون. واذكر ما وجب فيه التوكيد وما  استخرج من الدرس  -1
 .جاز

 :مترين شفوي  -2

 .ألفعلنَّ كذا ال تفعْل كذا، فريّد عليه قائال: واللّ  :)أ( يقول طالٌب آلخر  

َعْل كذا. ويرد عليه قائال: والّل ال :يقول )ب( مث    .أفعل كذا اِّف ْ

 (.هنا َأْجلِّس   ال وهللا/ هنا ْجلِّسْ  ا هنا/ وهللا ألجلسنَّ هنا مثال: ال َُتْلِّسْ )  

 :يلزم مجلة مما يأيت جوابا للقسم، وغريِّّ ما اجعل الفعل يف كل -3

 .األسبوع القادم أجتهد من (1)  

 .ال أدّخ ن (2)  

 .نزورك غ دا (3)  

 .الت ََّناب  َز باأللق اب َأْكَره   (4)  

 .بلدي اللغَة العربية بعد التََّخرُّجِّ  أ َعلِّّم  أهلَ  (5)  

 .مفيدا سوف أعطيك كتابا (6)  

 .أظنّ ه صواب اً  (7)  

ْركَ  ال يغف ر اللّ  (8)    .الشِّّ

 :واألمر من األفع ال اآلتية هات املضارع -4

 .َجاَدَل. بَ َغى. نَ َهرَ  .َنَشَر. َحاَربَ   

( )أ فٍّّ ( -تأمل : أ     .اسم  فعلٍّ مضارٌع مبعن )أََتَضجَّر 
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 وتفيد ، َداءٍّ ابْتِّ  حرف   فهي اجلملة قبل"  َبلْ " جاءت إذا". أْحَياءٌ  ه مْ  َبلْ " أي{ أْحَياء َبلْ } - ب  
ّ  إمَّا واإلضراب  . اإلضرابَ  ّ  وإمَّا اآلية، هذه يف كما إْبطايلِّ  َبلْ : } تعاىل هللا قولِّ  يف كما اْنتِّقايلِّ

نْ َيا احلََياةَ  ت  ْؤثِّر ونَ   [.12/األعلى{ ]الدُّ
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 و الثالثون الرابعالدرس (34)

 

  
 

  

 ِوْلَيُم؟ أين( التحية بعد) :املدرس

بۋرليەمباەدە رە ؟)سشالمبۇە رگەنۇرنبكىيىن(ببباوا تق چى:ب

 .مع أقربائە الذين جاُءوا من َلْنَدنَ  سافر إىل مكة :مـروانُ 

 ا بلونۇونۇرنبكەلگەنبت اقشنلىنىبۇىلەنبمەكاىگەبكەتىت.بمە رۋين:

 .حاُل ُجْرٍج اليوَم؟ كانْت ِبِە محَُّى كيف :املدرس

 ۇ بج  ررجنىڭباەھۋيىلباشنۇيق؟با باىزىرپباشلغشنباىۇى.بباوا تق چى:

 .اليوَم أحَسُن واحلمد هلله  هو :بـاللم

 ا بۇۈگۈنبدشخشىبيەللغشبكۈكنى.بۇىالل:

 وَمْعِديَكِرَب. أين هم؟  دفاِتُر َطْلَحَة ويزيَد وُعَمرَ  هذه :املدرس

با ال رببباوا تق چى: بە پتە رلىنى. بمەاۇرياە رربلە رنىڭ باۆمە ر، بدەىرۇ، بتەهلە، بۇ ال ر مشنش

 اەدە رە ؟

 .أوالِء يا أستاذ ها حننُ  يزيـُد:

باىبا ستشى،بمشنشبۇىز.ببدەىريۇ:

 .بالدَّرس يف دفاتِركم أْشَياَء ال ِصَلَة هلا تكتبون :املدرس

 سىلە ربە پتە رلىنرڭال رغشبە  ررساەبم نشسىۋ تسىزبنە رسىلە ر ىبدىزرپسىلە ر.بباوا تق چى:

 .هذه الدفاِترِ فنكتبها يف  من ُعَلماَء مساِئَل شرعيًة أو حنويةً  نسمعُ  :معديكربُ 

بمەسىلىلە ر ىبب  :مەاۇرياە ررب باۆلىمشال رەرنبكە راىبمەسىلىلە ر ىبدشكىبگىنيممشتىاىلىق ۇىز

 .ىمىزا  ىبۇ بە پتە رلە رگەبدىزرۋيلە ب-اشڭالميىز
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 دفاِتَر ُمْسَتِقلًَّة... اقرأ الدَّرس األحسُن أن ختَُصُّصوا هلذه املسائلِ  :املدرس

 .يامروان

سىلە رباەڭبدشخشىسىبۇ بمەسىلىلە رگەباشدنرمبە پتە رلە ر ىبت تىۋرلىڭال ر...ببباوا تق چى:

 اىبمە رۋين،بە  ررسىنباواوغىن.

 .باهلل من الشيطان الرجيم أعوذ :مروانُ 

يەللنىڭب ر مھىتىۇرنباوغالنۇىباىلىنغشنبكەدتشننىڭبدشمشنلىقىۇرنبيەللبۇىلەنب مە رۋين:

بپشنشھلىقبتىلەميەن.

 [.192/ األنعام{] ُقْرىَب َذا َكانَ  َوَلْو َفاْعِدُلوا ُقْلُتمْ  وإذا}  

سۆز قىلغان )ھۆكۈم چىقارغان ياكى گۇۋاھلىق بەرگەن(  }

لۇڭالر ، )ھۆكۈم چىقىرىلغان ياكى وچېغىڭالردا ئادىل ب

گۇۋاھلىق بېرىلگەن ئادەم( تۇققىنىڭالر بولغان 

 { تەقدىردىمۇ

 [ .36/ طە{] َأِسفًا َغْضَبانَ  َقْوِمِە إىَل ُموَسى َفَرَجعَ }  

 { مۇسا قەۋمىگە غەزەپلەنگەن ھالدا خاپا قايتتى }

ِمَن النَِّساِء  الَيَتاَمى َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكمْ  َوإْن ِخْفُتْم أاّل ُتْقِسُطوا يف}  

 .[3النساء/ ] { ...َوُرَباعَ  َمْثىَن َوُثاَلثَ 

ئەگەر يېتىم قىزالرغا )ئۆيلىنىپ( ئادىل مۇئامىلىدە  } 

بواللماسلىقىڭالردىن )يەنى تەربىيەڭالردا بىرەر يېتىم قىز 

بولۇپ، ئۇنىڭغا شۇ قىزغا باراۋەر تۇرىدىغان قىزغا 

بېرىلىدىغان مەھرىنى بېرەلمەسلىكىڭالردىن( قورقساڭالر، 
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لالردىن ئۇنى تەرك ئېتىپ، ئۆزۈڭالر ياقتۇرىدىغان باشقا ئايا

 {ئىككىنى، ئۈچنى ۋە تۆتنى ئېلىشىڭالرغا بولىدۇ،

 ؟«إْن  »ِلـ يا أستاذ، كم معىنى  :ُعَمـرُ 

 نىڭ قانچە مەنىسى بار؟« إْن  »  ئوقۇتقۇچى:

 ... {.ِخْفُتْم وإنْ : }تعاىَل قوِلِە يف كما الشَّرطُ  منها ، ملََِعانٍ "  إنْ " تأتي :املدرس

مەنشال رباۈچۈنبكىلىۇ ،ب.با نىڭبۇىنىبكە رت.بيەللنىڭبن  رغ نب«بإْنبب»  ئوقۇتقۇچى:

 ...{ قورقساڭالرئەگەر  } :گەباوخشششسۆىرۇراى

 [. 29] املدَِّثر/ {إْن هذا إال َقْوُل الَبَشرِ } :النَّْفيُ كما يف التنـزيـل ومنهـا  

ا نىڭبدەنەبۇىنىبنەىفب)بۇول كسىزباىلىم(باۈچۈنبكىلىۇ .ب

 { بۇ پەقەت ئىنسان سۆزىدۇر : }ا  راشنۇراىگەباوخششش

 ملََِن َقْبِلِە ْنِم ُكْنَت وإْن:}تعاىل قولە يف كما"  إنَّ" من خمَُفََّفًة وتأتي

 ... ".كنَت وإنََّك" أيْ [ 3/يوسف{ ]الَغاِفِلنَي

بخىلبمەنشەيبكىلىۇ ،بيەللنىڭبسۆىرۇراىگەباوخششش:-خىلم «بإْنبب»

بۇنىڭدىن بۇرۇن بۇ قىسسىدىن ھەقىقەتەن بىخەۋەر  }

 {بئىدىڭ

 معىن "َقْوِس ُقَزَح " يا أستاذ؟ ما :طلحـةُ 

 نىڭبمەنىسىبنىمە؟ب"َاْوِسبُاَزَحب"بتەهلە:

 .ألواَن الطَّْيِف ُمَتَتاِبَعًة َقوس من نوٍر يظهُر يف السَّماء تَرى فيە ُهَو :املدرس
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بن  رەرنبباوا تق چى: بكۆ رۈنىۇرغشن باشمسشنۇي بۇولغشنباەگمە)ھەسەنبا  -پەدۇي

ۇول  با نىڭۇيبا ى نغشبسوى لغشنب ر ڭگش ر ڭبن  رال رببھۈسەنب(ەرنباىبش ر ت

 كۆ ررنىۇ .

 معىن "ُزَحَل " يا أستاذ؟ وما :ُنـوٌح

 نىڭبمەنىسىبنىمە؟"ُىَحَلب"بن ھ:

 .أَحُد الكواكبِ  هو :املدرس

 ا بد لت ىال رنىڭبۇىنى.بباوا تق چى:

 ( شابٌّ يدخل)

 )ۇىنبدششبكىنرۇ (

جديد من أفغاِنْستاَن،  عليكم ورمحة اهلله وبركاتە. أنا طالب السالم :هو

 ." وامْسي " َشاهٌ 

سشالمبيەللنىڭب ر مھىىتبۋ بۇە ركەتلىنىبسىلە رگەبۇولس ن.بمەنبباو:

 اشفغشنىستشنلىقبدىڭىباواوغ چى،باىسمىمبكشھ.

من أّي مدينة من . السالم ورمحة اهلله وبركاتە. أهاًل وسهالً  وعليكم :املدرس

 ُمُدِن أفغانستاَن أنت؟

كەپسىز.ببخوشبسشالمبيەللنىڭب ر مھىىتبۋ بۇە ركەتلىنىبسىلە رگەبۇولس ن.  ئوقۇتقۇچى:

 سىزباشفغشنىستشننىڭباشدسىبكەھە ررۇرنب؟

 .من َبْلَخ يا أستاذ َأنا :شـاهٌ 

 ۇەخلىۇرن.اىبا ستشى،بمەنببكشھ:

 (ويسلِّم املراقب يدخل)

 )كۈى تچىبكىنرۇ بۋ بسشالمبۇىنرۇ (
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 الفصل َكَراسيُّ وَمكاِتُب كاِفيةم ؟ أيف :املراقب

 سىنىپتشبدىتە رلىكباۈستەلبۋ باو ر نۇ اال ربۇش رم ؟بكۈى تچى:

 .حنتاج إىل ثالثِة َمكاِتَب ُأَخرَ . ال :املدرس

 دشق.بۇىزبدەنەباۈچباۈستەلگەبم ھتشمجىز.بباوا تق چى:

 املدير عن ِوْلَيَم يسأل :املراقب

 ۋرليەمبتوغىنسىۇيبسو ريۋيتىۇ .م ەرنببكۈى تچى:

)ُيْسَمُع رِننُي وعلمًا.  َلُە إنەَّ من أحسن طالب الفصل أدبًا ُقْل :املدرس

 ، واْمُشوا َمْثىنهبُُِدوٍءُاْخُرجوا . َنْذَهُب اآلن إىَل َمْعَمل اللُّغة اجَلَرِس(

  .َمْثىنَ 

ب باەە  م ەرنغش بۋ  باىلىم بسىنىپتىاى بۋرليەم باودغىن بجەھە-ە   تتەباەخالق

بباواوغ چىال رنىڭباەڭبدشخشىسى. بھشى)اوڭغىنيقباشۋيىىباشڭلىنىۇ ( بتىلببۇىز رن

بمە ركىزرگە باىااىۇرنبتەتقىقشت بچىقىڭال ر، بتىنىچ ب بۇول  باىا-ۇش ررمىز. اىۇرن

بمىڭىڭال ر.
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 بۇ دەرىستىكى گىرامماتىكىلىق قائىدىلەر:

 توغرىسىدا  تۈرلىنىشتىن چەكلەنگەن ئىسىمالرمەزمۇن:  -1
رەنۋ ن )يەن  ەوش ئەم  ەت  —رنۈم  نس شننننننننننننننن  نن چەك ەنگە     ننننننننننننننن   

 ب  ە  نرن ش رمۇش(ن  ەوبر  ە  مەيد غە      م مد ن   بەم ت. 
( ب ھ  نننننننننننننننە  ب رۈىەي  نننننننند ن رۈم  س شننننننننننننننن  ن 1 نر   ن    رۈمگە بۆ  س نننننننندۇ: 

(   نن نن نن   نننننننننننننننە  ب رننۈىەينن  نننننننند ننن رننۈم  ننس شننننننننننننننن  ننن 1چەكنن ەنننگە     ننننننننننننننن ننمنن م  
 چەك ەنگە      م م. 

 
 :  ىچەندىكئىسىمالر تۆۋە نبىر سەۋەب تۈپەيلىدىن تۈرلىنىشتىن چەكلەنگە

ف(؛ ) ە « » ن ( ە  نننن ە  وەر غرچ  يەك   ننننوزۇن  وەر غرچ   ەيە    س1
ب  ە   ەيەغ ش ە      م م رۈم  س ش  ن چەك  س دۇ. مە   ە : 

... دېگەنگە  ورشنننننننننننننننەشننننننننننننننن م ە  ننننننننننننننن ە  وەرغرچ   ەيە    س ن  
.. .؛ ب  ە   ەيەغ شننننننننننننننن ە     ننننننننننننننن م مدۇم  «»

؛ ب نن ە  «»دېنگەننگە  نورشننننننننننننننننننننننەشننننننننننننننن م  نننننننننننننننوزۇن  نوەننر نغنرچن   ننننننننەيننننننننە نن  ن نس ننننننننن 
  ەيەغ ش ە      م مدۇم. 

 شننننننننننننننن  ن ( رۈم  س( چنېن  نگە يەرن ە  كنۆىن نۈك    ننننننننننننننن نمن م )1
 ننننندۇ.  ۆ ۇ م ننننند  كې « »   « »چەك  س ننننندۇ. برننننننداق    ننننننننننننننن م م 

... مە ننننننننن  ە : 
 دېگەنگە  ورشەش. 

شنننننننننننننننرن ڭنننننند كى چې  گە يەر ە  كۆى ۈكس ننننننن  ۆ ۇ م نننننند  كە گە  ب ھ  ننننننك 
...     نننننننن م ممر رۈم  س شنننننننن  ن چەك  س دۇ. مە نننننننن  ە : 

 دېگەنگە  ورشەش. 
 : رئىسىمال نتۈپەيلىدىن تۈرلىنىشتىن چەكلەنگە سەۋەب ئىككى

 ە ەم )رننننننننە     ننننننننننننننن ن (     نننننننننننننننۈىەت د ن   ن ن ن  رننۈمگە  —   ننننننننننننننن نمن م 
 ەيھ   دۇ. شنرڭەى        نە  ب ب  ە  رۈم  س شن  ن چەك ەنگە      م ممر 

       ر ل بو  دۇ: 
(  ەيە   ق ج س ننننننننننننن     1( رۈم  س شننننننننننننن  ن چەك ەنگە  رە     ننننننننننننن م م: )1

رننە     ننننننننننننننن م م رۈم  س شننننننننننننننن  ن چەك  س نندۇ. مە ننننننننننننننن  ە : 
ن  ە ز؛ دېگە      مس « »دېگەنگە  ورشەش. م  ە د        م مد ن 

ە ز؛  ەم  كى    ننننن مس ن  دېگە  « »     شنننن      شنننن  ب ھد ك  ەيە   ق  
دېگە     ننننننننننننننن مس نننننننن  ە ز؛  نننننننەينننننننە   قى « »  شننننننننننننننن       شننننننننننننننن   نننننننەينننننننە   ق  

   ش      ش   ەم    رم. 
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 ەگەم  ننننننننەيننننننننە ن  نق ج نس ننننننننننننننن  ن ن  رننننننننە     ننننننننننننننن نمن م  ۈچ ئەمى  ننننننننك بو رنى 
 ور رم  ننننننن   نننننننركرن رق بو  نننننننەى  رن  رۈم  س د غە     ننننننن   ە   ۆ   شننننننن    ش 

  ننننننننننننننن   ند غنە     ننننننننننننننن   ە   ۆ   شننننننننننننننن    ش       ينەك  رۈم  س شننننننننننننننن  ن چەك  س
 دۇمۇ . مە   ە : 

←←←
 دېگەنگە  ورشەش. 

ئەر نننننەى برننننننداق    ننننننننننننننن م من  رۈم  س ننننند غنننننە     ننننننننننننننن   ە   نننننۆ   شننننننننننننننن    ش 
 يەرش ھاە رم. 

(  ەم ب ر   غنننننە بنننننەشننننننننننننننن نننننە ر   مد ن ەوبر  ە   سغنننننە  رنننننە     ننننننننننننننن م م 1)
.. دېگەنگە . رۈم  س شننننننننننننننن  ن چەك  س ننندۇ. مە ننننننننننننننن  ە : 

  ورشەش. 
 ەگەم بەشنننننننننننننن ە ر   مد ن ەوبر  ە   سغە     نننننننننننننن م م  ۈچ ئەمى  ك بو رنى 

ن بر    نننننننننننننن م م رۈم  س شنننننننننننننن   ور رم  نننننننننننننن   ننننننننننننننركرن رق ئەمد   ەم  ك بو  ننننننننننننننەى 
گە ... دېگەن چەك ەنمەينندۇ. مە ننننننننننننننن  ە : 

  ورشەش. 
 ەممننەى  ەجەم رننە     ننننننننننننننن م م )بننەشننننننننننننننن ننە ر   مد ن  ەم ب ر   غننە ك ھگە  
   ننننننننننننننن م م(  ۈچ ئەمى  ننننننكى  ور رم  ننننننننننننننن   نننننننننننننننركرن رق بو  ننننننننننننننننننننە رۈم  س شننننننننننننننن  ن 

 ى فھان ننننننننننن ي د    ب ھ شنننننننننننەئەم(چەك  س دۇ. مە ننننننننننن  ە : 
 ... دېگەنگە  ورشەش. )رۈمك ي د    ب ھ شەئەم(

 ۆ ۇ م نننننننند  كە گە     ننننننننننننننن م م « »   ننننننننننننننن م مى يەن  « ( »3)
گەنگە دې رنۈم  نس شننننننننننننننن  نن چەكن  نس نننننننندۇ. مە ننننننننننننننن ن ە : 

  ورشەش. 
نر ( ب  ە   ەيەغ ش ە      م م رۈم  س ش  ن      ) ە ف« » ( ز يەد 4)

 رشەش. ... دېگەنگە  و چەك  س دۇ. مە   ە : 
( ىنېنئ ننننننننل  ننۆ نۇ نم نننننننند  كە ننگە     ننننننننننننننن نمن م رننۈم  نس شننننننننننننننن  ننن چەكن  ننس نننننننندۇ. 5)

 شەش. ... دېگەنگە  ور مە   ە : 
( ب ھ   شننننننننننننننن  مرم ك ەن بو غننە     ننننننننننننننن م م رۈم  س شننننننننننننننن  ن چەك  س نندۇ. 6)

 ... دېگەنگە  ورشەش.  مە   ە : 
 ۆ ۇ م د  كە گە  « ( »1( رۈم  س شننننننن  ن چەك ەنگە   نننننننۈىەر ەم: )1

... دېگەنگە   نننۈىەر ەم رۈم  س شننن  ن چەك  س دۇ. مە ننن  ە : 
  ورشەش. 

ەگەم بو مە ننننننننن      ز  .  « »بر  ننننننننۈىەر ەمد   ەيە   ق ب ھ  ك شنننننننننەك  د  
« » ۆ ۇ م د  كە گە     ننننننننننننننن م من ن  ەيە   ق ب ھ    س ن  ەر ھ دا « »



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

400 

غنە  ورشنننننننننننننننەش. چۈن  ى بر بو  نننننننننننننننەى بر    ننننننننننننننن   رۈم  س ندۇ. مە ننننننننننننننن  ە : 
 . كە گە : « » ن  ەر ھ دا     مس ن  ەيە     س

 ۆ ۇ م نننند  كە گە   نننننننننننننننۈىەر ەم رۈم  س شننننننننننننننن  ن چەك  س نننندۇ. « ( »1)
 ... دېگەنگە  ورشەش.  مە   ە : 

ى يەن  ەە  د د ن چ   ۆ كەر ە   نننننننۈىەر ەم رۈم  س شننننننن  ن «( »3)
« »   « » ①چەك  س ننندۇ. بر ر نننل  نننننننننننننننۈىەر ەم       ر نننل بو  ننندۇ: 

 ۆ ۇ م د  كە گە   ننننننننەن م رۈم  س شنننننننن  ن چەك  س دۇ. مە نننننننن  ە : 
دېگە   «» —« »... دېگەنگە  ورشننننننننننننننننننننەش. چۈن  ى  

ەند ن دېگە   نننننننننن« »بو  نننننننننە « » نننننننننەند ن چەرسەن چ   ۆ كەر ە   
 دېگە   ۆز رۈم  س ش  ن چەك  س دۇ. « » ②چەرسەن چ   ۆ كەر ە . 

تۈرلىنىشتىن چەكلەنگەن ئىسىمالرغا ئائىت مەزمۇن:  -2
  ئومۇمىي قائىدىلەر

( رۈم  س ش  ن چەك ەنگە      م من ن  ەر ھ؛ ەوش ئەم  ەت ب  ە  1
 نرن شمەيدۇ  

( رننۈم  ننس شننننننننننننننن  ننن چەكنن ەنننگە     ننننننننننننننن ننمنن م   ننزاىەرنن  نن نن   ننېننس نن نن نننغننرچنن  1
) ە ف  م( ەوشننر م  ننەى   ئھاب ە ز ھن ن « »( بو م  ننە يەك   ە د غە )

  ومن دا ز بەم  ك  وەر  دۇ. 
ەى ك ھگۈز   نننننننننن« »  زاىەت ە   س ننننننننننە يەك   ە د غە  ەگەم ب ھ م  ننننننننننۆزگە 

  ەش ەما ز ھ  ك  وەر  دۇ. مە   ە : 
 )مە  نرمغر  مەك ەى ەمد  د م   ۆر   ( 

 )مە  مەم   ەر     نرمغر  مەك ەى ەمد  د م   ۆر   ( 
 )مە  نرمغر  مەك ەى ەمد  د م   ۆر   ( 

 دېگەنگە  ورشەش. 
( چې  گە يەر ە  كۆى ۈك بو غننننننە  مەن ر     ننننننننننننننن مغننننننە رۈم  س نننننند غننننننە  3

   ننننننننننننننن«»مەن ر     ننننننننننننننن مغنننە  ورشنننننننننننننننننەش مر نننەم  ە ە   س ننندۇ. بر    ننننننننننننننن مس نننن 
 چۈشۈن كې  دۇ ئەم نرن  ش دۇ. مە   ە : 

 )ى ش  ك  وەر غە  ئە    (
 )ز بەم  ك  وەر غە  ئە    (  

 )ز ھ  ك  وەر غە  ئە    (
 دېگەنگە  ورشەش. 
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 مت ارين  

 

 

 .التَّنوين وهْو االسم  امل ْعَرب  الذي ال يْلَحق ه ،" أمثلة لِّ "املمنوع من الصَّرف ورد يف هذا الدَّرس  

َْنع  مَِّن الصَّرف وهو على   َْنع   نوَعنْيِّ: نوعٍّ مي  دةٍّ ، ونوعٍّ مي   .لِّعِّلَّتَ نْيِّ  لِّعِّلَّةٍّ واحِّ

 :هو من الصَّرف لِّعِّلَّة واحدة، املمنوع  

َلى،  كان ِمتوماً بألِّفِّ التَّأنيثِّ املقصورة ما (1)   أو املمدودة، ومن أمثلته: َمْرَضى، ود نْ َيا، وح ب ْ
 .وأْصدِّقَاء   وَصْحراء ، ومَحْراء ، وف  َقراء ، وفَ َتاَوى، وَهَدايَا،

 " ما كاَن عَلى َوْزَنْ "َمَفاعِّل " و"َمَفاعِّيل وهو -كاَن على وْزنِّ م ْنتَ َهى اجل م  وع ما (2)  
، وَشوارِّع ، و ، ومن أمثلته: َمَساجد ،-وأْشباهِّهِّما  َرَسائِّل ، وفَناجني، وأسابيع ، وَمَفاتِّيح ، وفَ َنادِّق 

 .وثَ َعابِّني  

َْنع  من الصرف املفرد  الذي على وزن وكذلك   ؟  :م ْنتَ َهى اجل م وع، ومن أمثلته مي  َطماطِّم ، وَبطاطِّس 
ري ،  .وَسَراوِّيل   وطََباشِّ

َفةٌ  ،من الصَّرف لِّعِّلَّتَ نْي  املمنوع    وهو إمَّا َعَلٌم ، وإمَّا صِّ
 . 

 : املنوع من الصرف العلم  

َْنع      :الَعَلم  من الصَّرف إذا كان مي 
 

  
(1) ، ومسمَّاها كالمها مؤنث؟  ومحزة . مث  إِّنَّ "آمنة" لفظ ها مؤنَّثاً، ومن أمثلته: آمنة ، وزَيْنب 

 لفظها مؤنث ومسمَّاها مذكَّر. وإذا كان "ومسمَّاها مؤنث؟ "محزة لفظها مذكَّر، " "زينب
ع ه ، وصرف ه  أْوىَل  "الَوَسطٍّ ك "هِّْند، وَدْعد، ورِّمي الَعَلم  امل ؤنث  ث الثِّّياً َساكِّنَ   جاَز َصْرف ه  وَمن ْ
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ّياً، ومن أمثلته: إبراهيم ، و (2)     .(8) باكستان ، ولَْندن   أْعَجمِّ

يٌث، ول وٌط  ساكَِّن الَوَسطِّ م ذَكَّراً اْنَصَرَف، الَعَلم  األْعَجمِّيُّ ث الثِّّياً كاَن  إذا   ومن أمثلته: نوٌح ، و شِّ
 . وج ْرٌج ، وخاٌن ، وَشاهٌ  ،

، )مدينٌة يف  فَ ي ْمَنع ، ومن أمثلته: بَ ْلخ ، الثُّالثيُّ السَّاكن  الوَسطِّ امل ؤنث   أما   ، ونِّيس  ْص  ومحِّ
 .وش  )مدينة يف ت  رْكِّيَة(وم   فَ َرْنَسَة(،

، وز فَ ر ،-" أي كاَن على وْزنِّ "ف  َعل -َمْعد وال (3)    .وز َحل ، وه َبل   ، ومن أمثلته: ع َمر 

 .وَشْعَبان ، وع ْثَمان   أمثلته: َمْروان ، ورََمَضان ، ِمْت وماً بألِّفٍّ ون ونٍّ زائِّدتَ نْي، ومن (4)  

، ومن  على (5)    .وَيزِّيد . يَ ْعر ب   أمثلته: أمحد ،وْزنِّ الفِّْعلِّ

، وَحْضَرَموت   :م ركَّباً تركيباً مزجياً، ومن أمثلته (6)    .َمْعدِّيَكرِّب 

َفة      :املمنوعة  من الصَّرف الصِّّ

َْنع      :الصفة من الصَّرف إذا كانتْ  مت 

َعل " ومن أمثلتها: أكب ، على (1)    .وأحسن ، وأمْحَر   وزنِّ "أف ْ

، فإنَّ مؤن ََّثه  أْرَمَلةٌ  :أ نَِّّثْت بالتَّاء اْنَصَرَفت حنو فيها أال ت  َؤنََّث بالت اء. فإذا وي ْشرَتط      . أْرَملٍّ

َعان ، وَعْطَشان ، :وزنِّ "فَ ْع الن "، ومن أمثلت ه على (2)    .ومآلن   َجوع ان ، وَشب ْ

 :مْعدولًة. والّصفة  املعدولة  شيئان (3)  

                                                             

  (8) 

(8)  

  

نع من  ذا دخل االسمإ فتقول: هذا امسه جوهر  / سألت   .الصرف كجوهراألعجمي يف اللغة العربية اسَم جنسٍّ مث مسي به مل مي 

 .َجوهرًا / سلمت  على َجْوَهر )بالتنوين(

. 
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،: أمثلته ومن ،" َمْفَعل"و"  ف  َعال" وزنَْ  على الذي العدد( أ)   ،و  وَمثْ َن، ور بَاع ، ث الث   ث الث  " ف . َمثْ َلث 
 ." ثالثة ثالثة" عن معدولةٌ " 

 ."معدولٌة عن "َأربعةٍّ َأربعة " و"ر باع    

(9)" أ َخ رَ " كلمة( ب)  
 

 :املمنوع من الصَّرف أحكام    

 .ال ي  نَ وَّن املمنوع من الصَّرف (1)  

يَف أو وُي َرُّ بالفتحةِّ ما مل يكْن م ضافاً، أو (2)   ح ّلَي بِّ "ال" ج رَّ بالكسرة،  حم َّلى بِّ  "ال ". فإذا أضِّ
 .املََدارسِّ  يف َمَدارسِّ اململكة، درَّْست  يف كثري من درَّست  يف َمَدارَِّس كثريةٍّ ؟ درَّْست   :حنو

ياؤ ه  رفعاً وجرًا،  معاملَة املنقوص من املنصرف، فت ْحَذف   امل تَ َناهِّي ي  َعاَمل  املنقوص من اجلمع  (3)  
 :وي  نَ وَّن ، حنو

 . هذه الكلمة ِلا َمَعانٍّ كثريةٌ  : املرف وع  

 .الكلمة أعرف  َمَعاَن كثريًة ِلذه : املنصوب  

ََعانٍّ كثريةٍّ  ت ْستَ ْعَمل  هذه الكلمة : اجملرور    .مبِّ

  

                                                             
( 

مع وال ي ؤنث التفضيل  "معن العدل يف هذه الكلمة أهنا مجع "أخرى" وهي تأنيث "آخر" و"آخر" على وزن "أفعل (9) الذي ال ُي 

" من هذه الناحية معدولة عن اسم التفضيل،  مادام نكرًة. وليس كذلك "آخر" فإنه ُيمع ويؤنث، وال يذكر بعده "مِّْن". و"أَخر 

 .الصرف فمنعت من

 ."م نَع "أشياء " من الصرف ألنَّ أصَله "َأْشياء " على وزن "أْفعِّالء :ملحوظة

. 
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  مت ارين

  

  

األمساء املمنوعة من الصرف، واذكر سبب منع كّل واحدٍّ منها من  استخرج من الدرس -1
 .الصرف

 .ما ج رَّ من األمساء املمنوعة من الصرف بالكسرة، واذكر السبب استخرج من الدرس -2

 :كبالكسرة فاذكر سبب ذلالصَّرف فيما يأيت، واذكر سبب منعه. وإذا ج رَّ  َعنّيِّ املمنوع من  -3

 [.8/التني{ ]احلاكِّمِّنيَ  بأْحَكمِّ  هللا ألَْيسَ ( }1)  

 [.21/ اإلِّنسان... {] فِّضَّةٍّ  مِّنْ  أَساوِّرَ  وح لُّوا( }2)  

م   َفال( }3)    [.42/ املعارج… {]  واملََغاربِّ  املََشارقِّ  بَِّربِّّ  أْقسِّ

 [.43/النساء... {]س َكاَرى وأنْ ت مْ  الَصالةَ  تَ ْقَرب وا ال( }4)  

 [.133/البقرة... {]املَْوت   يَ ْعق وبَ  َحَضرَ  إذْ  ش َهَداء ك ْنت مْ  أمْ ( }5)  

 ." الصرف فيما يأيت بالكسرة: "نزْلنا يف فَنادقَ  ج رَّ املمنوع من -4

ْل كلمة -5  َجَوارٍّ" يف ثالث مجل على أن تكون مرفوعًة يف األوىل، ومنصوبًة يف الثانية،" أدخِّ
 .وجمرورًة يف الثالثة

َْنع الثانية . ملْه؟ يف "عائَشة    -2  عائَشٌة" م نعت الكلمة األوىل من الصرف، ومل مت 

. ملْه؟" مل ميَْنعْ   -7  أْرنٌب " من الصرف مع أنَّه  على وزن فِّْعلٍّ

َرِّ  -8  .املمنوع من الصرف بالكسرة بسبب اإلِّضافة َمّثل جلِّ

َرِّ  -9  ." من الصرف بالكسرة بسبب حَتَلِّّيه بِّ "الاملمنوع  َمّثل جلِّ

 :يأيت َمّثْل لكّل مما  -12

فة املعدولة (1)    .الصِّّ

 .الَعَلم األعجميّ  (2)  
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 ." الصفة اليت على وزن "فَ ْعالن (3)  

 .الَعَلم املؤنَّث (4)  

 .الَعَلم املعدول (5)  

 ." الصفة اليت على وزن "أف َْعل (6)  

 .الَعَلم املختوم بألف ونون زائدتَ نْي  (7)  

 .العلم املركَّب (8)  

 .اجلمع املتناهي (9)  

 .االسم املختوم بِّألِّف التَّأنيث املمدودة (10)  

 .االسم املختوم بألِّف التَّأنيث املقصورة (11)  

 .املنقوص من اجلمع املتناهي (12)  

 .العلم املؤنَّث املنصرف (13)  

 .العلم األعجميُّ املنصرف (14)  

 و"ل وٌط " كالمها أعجمّي. فلم منَع األول  من الصرف، ومل ميَنع اآلخر؟ " إبراهيم  "  -11

، ومل  .أعَجمِّيي ، وث الثِّيي ساكن  الَوَسط ج ْرٌج " و"بَ ْلخ  " كالمها"  -12 فلم اْنَصَرَف األول 
 اآلخر؟ يَ ْنصَرف

ع  ه ؟صرف ه   أيُّ علمٍّ ُيوز  -13   وَمن ْ
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(10)امل َجرَّد أْبنَِّيةِّ َمَصادرِّ الفعلِّ الثُّالثيِّّ  مِّنْ 
 

 

 توغرىسىدا قۇرۇلمىلىرى ئۈچ ھەرپلىك مۇجەررەد )تۈپ( پېئىلالرنىڭ مەسدەر  
 

ب ز    گ ھ؛  نننننننننننننننۆز ەن  ۆر  س م زد ك  ۈچ ئەمى  نننك مەز ننند )ينننە ننننننننننننننننە منننە( ىېئ   م )
(ن ن مە نند م ەرمۇ م  نن  ە يە نن يدۇم. يەن ى  ر من ن مە نند ھ س   ېس ق ب ھ  ۆ ۇەمد  

 رۈم ەن چ  ەمغ    بو  دۇ. مە   ە : 
 نىسىمە        پېئىل           مەسدەر                            

 مر ر مە  بو مەق( 
 (چ  ەممەق
 (رە    بەممەك

 دېگەنگە  ورشەش.
  

(ن نننن مە نننننننننننننننند ھ؛  ننننننننننننننن منننە  ا  ەممنننەى  ۈچ ئەمى  نننك مرجەمم د )رۈن( ىېئ   م )
بو رنى ىننننە ن  بننننەب ننننە كە گە  ىېئ   مد ن مننننە ۇ  ۆ ۇەمنننند   مە ننننننننننننننننند م چ   نننندۇ د ن ە يننننە  
ە  غ    بو مەيدۇ. شننننننننرڭەى برنداق ىېئ   من ن مە نننننننند ھ؛ ب زگە  ەم ب ەمد ن ەەنداق يې  ۆ 

 كە گە  بو  ەى ب ز  رن  شرنداق   ش    م ز. 
 

  ۆ ۇ م : « ( »1 ۆ ۇەم ەمد  كې  دۇ: بر م  ە ە      رۆ  ند    
  رممەق( /

 )چۈشەنمەك(/
 ) ۆز  مەك(/
 ) رمۇش ە  مەق(/

 )رو مەق(/
  ۆ ۇ م : « ( »1

 رە ەن ە  مەق/
 )ەەم مەق(/

 )  ش  مەك(/
 )چەمچ مەق(/
 )ررشە  بو مەق(/
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  ۆ ۇ م : « ( »3
 )يە غە   ۆز  مەك( /

 ) ويس مەق(/
 )ەە ەم ە  مەق(/

  ۆ ۇ م : « ( »4
 )يەد  مەق(/

 )ب  مەك(/
 ) ۆز  مەك(/

  ۆ ۇ م : « ( »5
 )گە د   ك بو مەق(/

 )كەر ە بو مەق(/
 )ك ۇ ك بو مەق(/

 )ماز؛ بو مەق(/
  ۆ ۇ م : « ( »6

 )م ئمەت  ېي مەق(/
 )  ۇمەك(/

 )دو ت رررمەق(/
 ) ەچۇ   نمەق(/

  ۆ ۇ م : « ( »7
 )يې ەك  مەك(/
 )مەڭمەق(/

  ۆ ۇ م : « ( »8
م ئ   ە  مەق/
 )كۆن بو مەق(/
 ) ېز ۆ ەە مەق(/
  ۆ ۇ م : « ( »1

                                                             

مساعيٌَّة. أما أبنية مصادر الفعل الثالثي املزيد والفعل الرباعي اجملرداألبنية  معظم هذه واملزيد فقياسية(12)   
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 )غە  بە ە  مەق(/
 (       )ش  ەيەت ە  مەق() ە   : /
  ۆ ۇ م : « ( »11

 ) وغھ   ق ە  مەق(/
  ۆ ۇ م : « ( »11

 )كې ە س  ىەمز ررر رزمەق(/
 )ەوغد مەقى  ەە  مەق(/
  ۆ ۇ م : « ( »11

 )د  ا ە  مەق(/
 )ش  ەيەت ە  مەق(/
  ۆ ۇ م : « ( »13

 ) ۆز  مەك(/
  ۆ ۇ م : « ( »14

 )ەەي مەق(/
  ۆ ۇ م : « ( »15

 ) ەي نمەق(/
  ەي نمەق()چۆمگ   مەكى /

 )يۈم ك  وەمەق(/
 )ەوزغە مەق(/
 )نەىھ ر ەنمەك(/
  ۆ ۇ م : « ( »16

 ) رن رمەق(/
 )چەك  مەك(/

 )ماز؛ بو مەق(/
  ۆ ۇ م : « ( »17

 )بې  ۆ كەرمەكى  ېغ ھ بو مەق(/
 )كەچۈم م ە  مەق(/
 )كەى ھ بو مەقى   س ەم ە  مەق(/



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

409 

  ۆ ۇ م : « ( »18
 )كەرمەك(/
 )نەر جە ەەزانمەق(/
 )برزۇەۇ   ق ە  مەق(/

 )يەرش  بو مەق( /
 )رۈگەن كەرمەك(/
  ۆ ۇ م : « ( »11

 )ن  ەئ نمەق(/
 )ررممەق(/

 )موزا رررمەق(/
 )ەەي مەق(/
  ۆ ۇ م : « ( »11

 ) و ە   وم مەق(/
 )دۇ ە ە  مەق(/
 )چەەۇەق ە  مەق(/

 )يۆرە مەك(/
 )زۇكەمدان ەە مەق(/
  ۆ ۇ م : « ( »11

 )ىەك ز  بو مەق(/
 ) ۆز؛  وچرق بو مەق(/
 )چوڭ بو مەق(/
 ) ەە    ق بو مەق(/
  ۆ ۇ م : « ( »11

 )يەزمەق(/
 ) وەرمەق(/

 )  بەد ت ە  مەق(/
 ) ەە  مەق(/

 )ر    ت ە  مەق(/
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 )ز يەم ت ە  مەق(/
  ۆ ۇ م : « ( »13

 )يەمە  كۆممەك( /
 ) ەش ەم   مەق(/
 م :  ۆ ۇ « ( »14

 )ەوبر  ە  مەق(/
 )يەرش  كۆم ن ەە مەق(/
  ۆ ۇ م : « ( »15

 )چ  مەق(/
 )مۇكر ە  مەق(/

 ) ز   بو مەق(/
 ) ەر گەند  يو غە چ  مەق(/
  ۆ ۇ م :« ( »16

 ) ە ە  بو مەق(/
 )ە ي ن بو مەق(/
 )رەر  ق بو مەق(/
  ۆ ۇ م : « ( »17

 )ەوڭغرماق چې  سمەق(/
 )نە ە ە  مەق(/

  ) ەىەم ە  مەق(/
 مەنە بر م  ۈچ ئەمى  ك رۈن ىېئ   من ن مە د م  ۆ ۇ م د ن   بەم ت. 

 يەنە نرمغرن  غننە  ىېئ   من ننن ب ھ ەننەنۇە مە ننننننننننننننند ھ؛ بو  نندۇ. مە ننننننننننننننند م ىېئ  نند ن كېي ن
( بو رش  ۈى    ب  ە  ز بەم  ك  وەر  دۇ. مە   ە : مەنبەداش رو دۇمغرچ  )

   . 
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 مَجْعِّ التَّْكسِّ ريِّ  أوزان  

 

 توغرىسىدا  نىڭ ئۆلچەملىرى(مَجْع التكسري) ريجەمئى تەكسى 
 
 

 . ( 1  ( 1      ە   مغە بۆ  س دۇ:  (مَجْع التكسري) ريجەمئى تەكسى
  ۈچ  ن  ونغ ۇە بو غە  م  دامن  ب  د م ن كې  دۇ. —
  ونس ن يرە ھ   د    م  دامن  ب  د م دۇ.  —

 بر        س ن ئەمب ھ؛ يەنە ب ھ س ن  ومن د مر   ش       دۇ. 
 نىڭ ئۆلچەملىرى: 

  ۆ ۇ م :  1
 كۆز(/  ئەمن(/

 ير  رز(/   ەي(/
  ە   ە (/  يۈز(/

  ۆ ۇ م :« ( »1
 ك ي  (/   ۈز م(/

 ەر رن(/  ە   چ(/
  ۆ ۇ م : « ( »3

 رۈ م ك(/  نە (/
 رەمەق(/  ەوما (/

  ۆ ۇ م : « ( »4
 ر زمەرۇ (/ ي گ ت(/

  ك ۇ ك بە (/
 

 نىڭ ئۆلچەملىرى: 
  ۆ ۇ م :  1

 )ەەم غر(     // ە ز ل(//
 (      ) ەق() ە   :  //

  ۆ ۇ م : « ( »1
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 ېشەك/ك  ەب/
يېڭ /كەم ۋات/

شەئەم/ ە ۇ /
 )ك  ەبى  اماق(/

  ۆ ۇ م : « »3
 ) ۈم (/  )يەرەق(/
 )شەئەم(/ )ى ۇەق(/
 )چوڭ(/  ) ەەە (/

  ۆ ۇ م : « ( »4
 )يەش رەمۇ   ھ؛(/  (ي ڭسە)/

 ) ەيسەك(/)ي لى ئەج(/
  ۆ ۇ م : « ( »5

 )ەەز؛(/(    )مەڭغرچ ()/
 ) ەر رچ (/
  ۆ ۇ م : « ( »6

 )كەى ھ(/ ) وەرغرچ (/
 (  )روجەي ن()/ )گرنەئ ەم(/
 ) ود گەمى  ەر رچ ( ()/

  ۆ ۇ م : « ( »7
 ) ۆ  ۈم  گۈچ (/ )كې ە (/

 )يەم دام(/  ) ۆ ۈك(/
 ) ەرمەقى نەدا (/

  ۆ ۇ م : « ( »8
 )ى ل(/  )روماز(/

 ) ۆم  گۈچ  ئەيۋا (/ )مەيمر (/
  ۆ ۇ م : « ( »1

 ) ەجد  ە  غرچ (/ )مۇكر ە  غرچ (/
 )موز دام(/
  ۆ ۇ م : « ( »11
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 )يو رچ (/ ) وەرغرچ (/
 )ەەم؛ى  وەرغرچ (/

  ۆ ۇ م : « ( »11
 )ك ي  (/  )چوڭ(//
 )رەغ(/  )بۆم (/
 )مېۋ (/)ەر   ەزد ە  مەق( /

 ) ەچ(  /)غەز ى ەنمەك(      //
 ) رر  غرچ (/ ) ۆم  ررمغرچ (/
 ) ومۇق(/  ) ەيە (/
  ۆ ۇ م : « ( »11

 )ير  رز(/  ) ۆي(/
 ) ەم(/ )يو ۋا (/

 )گر ائۇ (/ ) ەجد  ە  غرچ (/
  ۆ ۇ م : « ( »13

 ) وت(/ )ر زمەرۇ (/
 )رەج(/  )ەوشسە(/

 )بۆكە (/ )ەوچ ەم(/
 ) ەيە (/ )ەېھ سداش(/
  ۆ ۇ م : « ( »14

 )يو رچ (/  )يەش(/
 )ەەم غر(/  )ەەما(/
 )رەيەق(/  ) ەم(/

  )نە (/
  ۆ ۇ م : « »15

 )بېخ ل(/ )نەمھات(/
 )ئەمھاھ(/  ) ېخ (/
 )رە  پە(/  )شە  ھ(/
  ۆ ۇ م : « ( »16

 )ەەر  ق(/ )دور رم(/
 )كۈچ ۈك(/  ) ەز ز(/



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

414 

 )بەي(/ )دو ت(/
 )دو ت(/

  ۆ ۇ م : « ( »17
 )يە غەنۇ (/  )كەى ھ(/
 )رەمغەى مەمكە(/ )ەەما بوما (/
 ) ەر  ق(/

  ۆ ۇ م : « ( »18
 )گېز ت(/  )رەت(/
 ) ەج ز(/

  ۆ ۇ م : « ( »11
 )يېزا(/ )ئۆكۈم(/
  ۆ ۇ م : « ( »1( )11

 )بوي ەق  ەم يەك   ەيە (/  )يې   (/
 )ىەك(/

  ۆ ۇ م : « ( »1)
 ) ە  ھ(/  )كونە(/

 )مە (/ )ئومۇ (/
  ۆ ۇ م : « ( »11

 )بەر    ك(/) ومۇندۇق(/
 )د مد م كەى ەم(/
  ۆ ۇ م : « ( »1( )11

  )مېقمەنخەنە(/
 )ي ھر رچ ئەيۋانس ن ر ھن   (/
 )جە ئەمى مېغ ز؛(/  )غرنۇە(/

  ۆ ۇ م : « ( »1)
 )ن شە (/  )چ ھاغ(/
 )ى يە ە(/ )ەرش ەچ(/

 ) وەرغرچ (//
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 ) ر  ەز(//
  ۆ ۇ م س ن  ورش ش : « ( »1( )13

 )م سبەم(/ )مە ج د(/
 ) ە ز  (/

  ۆ ۇ م س ن  ورش ش : « ( »1)
 ) ەچ رچ(/  )ئەى ە( /
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 عام ة مت ارين

  

 : 1س 

 

 :القدسي اآليت، مث أجب عن األسئلة اليت تليه اقرأ احلديث

 .فال َتظَاملوا حمّرما وجعلته بينكم على نفسي الظلم عبادي، إّن حرَّمت يا"  

 .كمأهد  فاستهدون هديته، َمنْ  ضاّل إال كّلكم عبادي، يا  

 .فاستطعمون أ ْطعِّمكم عبادي، كلكم جائع إال من أطعمته، يا  

 .كمأْكس   فاستكسون إال من كسوته، عارٍّ  عبادي، كلكم يا  

أغفِّْر  فاستغفرون .مجيعا أغفر  لكم الذنوب عبادي، إنكم َتطئون بالليل والنهار، وأنا يا  
 ." لكم

 )جعل( هنا؟ وإىل كم مفعول تتعّدى؟ )أ( ماذا تفيد  (1)  

 .له ومّثل ،(جعل) ل  آخر معن اذكر( ب)    

 )أ( ما الذي حذف من )تظاملوا(؟ ومله؟ (2)  

 منهما احدو  لكلّ  واستشهد احلذف، هذا فيهما يقع أن ُيوز اللذين البابني اذكر( ب)    
 .بآية

 لبابا وِلذا احلديث؟ هذا يف هنا الباب هذا يفيد وماذا الفعل؟ هذا باب أي من( ج )    
 .له ومّثل اذكره،. آخر معن

 .فعال ثالثيا جمردا، واذكر بابه ومصدره، ومصدره امليميّ  استخرج من احلديث  (3)  

فعال ثالثيا مزيدا حبرف واحد، واذكر بابه، ومصدره، واسم  استخرج من احلديث (4)  
 .فاعله

 .مما يأيت، واذكر فعله: ضاّل. عارٍّ . جائع. حمّرم عنّي صيغة كّل اسم (5)  
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 .إعرابا كامال حتته خطّ أعرب ما   (6)  

 :الكرمية، مث أجب عن األسئلة اليت تليها اقرأ اآلية  :2س 

 والق ِلما وقل تنهرمها وال أف ِلما تقل فال كالمها أو أحدمها الكب عندك يبلغنّ  إّما}  
 {.كرميا

 املضارع بعده؟ ما أصل )إّما(؟ وما حكم توكيد الفعل (1)  

 بالفاء؟مل اقرتن )ال تقل(  (2)  

 .أعرب ما حتته خ ط (3)  

 :خّط فيما يأيت ما إعراب ما حتته  :3س 

 {.ريب هذا قال بازغا القمر رأى فلّما( }1)  

 (.العذاب وقوع على يعود الضمري{ . )بعيدا يرونه إهّنم( }2)  

 :يف احلديث اآليت أعرب ما حتته خطّ   :4س 

 ."اجلنة َمْوعِّدكم آَل ياسر، فإنَّ  صباً "  

 :فيما يأيت أعرب ما حتته خطّ   :5س 

 [.259/ قرةالب{ ] عامٍّ  مائة لبثت بل قال يومٍّ  بعضَ  أو يوماً  لَبِّْثت   قال لَبِّْثتَ  كم قال}  

 :مث أجب عن األسئلة اليت تليه اقرأ البيت اآليت،  :2س 

 الليث يبتسم فال تظّنّن أن بارزة الليث إذا رأيت نيوب  

 البيت؟ ومله؟ حكم توكيد الفعل املضارع بالنون يف هذاما  (1)  

 )رأى( هنا بصرية هي أم قلبية؟ (2)  

 .منه املاضي واألمر واملصدر من أي باب )يبتسم(؟ كم حرفا زائدا فيه؟ هات (3)  

 ما معن )الليث(؟ وما مجعه؟ (4)  

 مجعا آخر؟الكلمة  ما معن )النيوب(؟ وما مفردها؟ هل ُتمع هذه (5)  

 مل اقرتن )ال تظّنّن( بالفاء؟ (6)  
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 .أعرب ما حتته خطّ  (7)  

 :اإلشارة يف كل مجلة مما يأيت؟ ما إعراب اسم  :7س 

 أين تسافر هذه السنة؟ (1)  

 أتعاملين هذه املعاملة؟ (2)  

 .حفظت هذه السورة (3)  

 ماذا يف حقيبتك هذه؟ (4)  

 :مجلة مما يأيتكل  أعرب )خوفاً( يف  :8س 

 .ه َو أشّد الناس خوفا من احلّيات (1)  

 .بقيت يف البيت خوفا من احلرّ  (2)  

 .خفت خوفا شديداً من األسدِّ  (3)  

 .َأْدَخَل احلادث  يف قلبه خوفا شديدا (4)  

 :كّل مجلة مما يأيت؟ ما إعراب )كم( يف  :9س 

 كم رياال عندك؟ (1)  

 كم سورة حفظت؟ (2)  

 كم يوما بقيت يف مكة؟ (3)  

 كم سجدة سج دت؟ (4)  

 بكم ه ذا؟ (5)  

 :كل مجلة مما يأيت ما إعراب )أّي( يف  :12س 

 أّي يوم ه ذا؟ (1)  

 أّي كت اب تق رأ؟ (2)  

 أّي صالة تصلي؟ (3)  

 أّيكم غ اب أمس؟ (4)  
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 :يف كّل مجلة مما يأيت؟ ما إعراب )ثالث(  :11س 

 .أكلت ثالث مترات (1)  

 .ط بَِّع هذا الكتاب ثالث طبعات (2)  

 .انتظرتك ثالث ساعات (3)  

 .يل ث الث أخ وات (4)  

 .دخلت اجلامعة اآلن ثالث سيارات (5)  

 .مّدة الدراسة يف ذلَك املعهد ثالث سنوات (6)  

َْت ثالث دج اج ات (7)    .ذ حبِّ

 :مما يأيتلكلٍّّ  هات مثاال يف مجلة  :12س 

 .حرف امتناع لوجود (2) .حرف امتناع المتناع (1)  

 .التحضيض (4) .االختص اص (3)  

 .التغليب (6) .التن دمي (5)  

 .ضمري النصب املنفصل (8) .ضمري الفص ل (7)  

 .مِّْن التبعيضية (10) .إذا الفجائّية (9)  

 .تصرف كاف اخلطاب (12) .مِّْن الزائ دة (11)  

 .الم االبت داء (14) .ال النافية للجنس (13)  

 .الندب ة (16) .الالم املزحلق ة (15)  

 .املفعول ألجل ه (18) .نفي املاضي ب )ال( (17)  

 .احل ال (20) .املفعول املطلق (19)  

 .متييز النسب ة (22) .متييز ال ذات (21)  

 .رَأى القلبيّ ة (24) .رَأى البصري ة (23)  

 .مؤّوال التحذير على أن يكون احملّذر منه مصدرا (25)  
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 .منادًى اكتسب التعريف بالنداء (27) .اسم إشارة وقع نعتا (26)  

 .مضاف مل يكتسب التعريف باإلِّضافة (29) .نائب الفاعل (28)  

 .مصدر مؤّول يف حمّل رفع (31) .شبه اجلملة (30)  

 .مصدر مؤّول يف حمّل جرّ  (33) .مصدر مؤّول يف حمّل نصب (32)  

 .مجلة امسية خبها مجلة امسية (34)  

 :يأيت هات مثاال لكل ما  :13س 

 :باب فعل ثالثي جمرد من  (1)  

 .يَ ْفَعل   َفعِّلَ ( أ)    

 .يَ ْفع ل   فَ ع لَ ( ب)    

 .يَ ْفعِّل   َفعِّلَ ( ج )    

 :فعل ثالثّي مزيد  (2)  

 .حب رف( أ)    

 .حبرف ني( ب)    

 .أح رف بثالثة( ج )    

 .اجمل رد الفعل الرباعي  (3)  

 فعل رباعي مزي د  (4)  

 .حب رف( أ)    

 .)ب(حبرف ني    

  .اآلتية إىل باب )افتعل(: زاد. صب. وقى انقل األفعال  :14س 

 .َفعِّل. فَ ْعلمن أوزان املصادر اآلتية: فَِّعالة. ف  ْعل.  هات مثاال لكل وزن  :15س 

 :االستفهام على اجلمل اآلتية أدخل مهزة  :12س 

 .أرسلَت البقي ة (2) .اِّنْ َفَتَح باب املطعم (1)  



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

421 

 .وَرنَّ اجل رس (4) .املدير قال لك هذا (3)  

 :كّل ما يأيت؟ ما نوع )ما( يف  :17س 

 {.بشراً  هذا ما( }1)  

 {.كسب وما ماله عنه أغَن  ما( }2)  

 {.هللا يعلْمه خري من تفعلوا ما( }3)  

 {.للفقراء الصدقات إِّنا( }4)  

 {.صبوا مبا الغ ْرَفةَ  ُي َْزْونَ  أولئك( }5)  

 {.تعبدون ما أعب د ال( }2)  

 {.ما مثالً  يضرب أن يستحي ال هللا إن( }7)  

 .إن هللا يقبل توبة العبد ما مل ي  َغْرغِّرْ  (8)  

 ؟{مثال هبذا هللا أراد ماذا( }9)  

 .لكلِّّ شيءٍّ إذا ما َتَّ ن  ْقصان   (10)  

 :كّل ما يأيت؟ ما نوع )الالم( يف  :18س 

 {.األرض يف وما السموات يف ما وهلل( }1)  

َرةِّ  َوألْجر  ( }2)    {.اكب   اآلخِّ

 {.بَِّبّكةَ  للَّذي للناس وضع بيت أّول إنّ ( }3)  

 {.لِّيَ ْعب دون إالّ  واإلنس اجلنّ  خلقت وما( }4)  

 {.كثريا َوْلَيْبك وا قليال فَ ْلَيْضَحك وا( }5)  

 {.أصنامكم ألكيدنّ  وتاهلل( }2)  

 .مَجال النجوم مستعمال فِّْعَليِّ الت ََّعجُّبِّ  تَ َعجَّْب من  :19س 

 .القرآن الكرمي لكّل فعل من فعلي التعّجب هات شاهدا من  20: س

 .املرة، ومصدر اِليئة، واملصدر امليمّي من )مات( هات املصدر، ومصدر  :21س 
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 :إعرابا كامال أعرب البيت اآليت  :22س

 يهوي فاحتا فاه واملوت حنوك يف ِلو ويف لعب حىّت مىت أنت  

 :فيما يأيت أعرب ما حتته خطّ   :23س

 {.العاملني من أحداً  أعّذبه ال عذابا أعّذب ه فإن منكم يكفرْ  َفَمنْ ( }1)  

 {.جل دة مثانني فاجلدوهم( }2)  

 .اّتصلت به هاتفيّ اً  (3)  

 :أجب عن األسئلة اليت تليه اقرأ البيت، مث  :24س 

 َتالقَِّيا الّظنِّّ أْن ال كلَّ  َيظ ّنانِّ  بعَدما الشَّتِّيتَ نْي  اللّ  وقد ُيمع  

 ماذا تفيد )قد( هنا؟ (1)  

 ما ن وع )ما( هن ا؟ (2)  

 .حتت ه خطّ أعرب ما  (3)  

 :الكرمي ة اآلتي ة أعرب اآلي ة  :2 5س 

 {.يره خريا ذرّة مثقال يعمل فمن}  

 : يأيت حاالً  اجعل كّل مجلة مما  :22س 

 .الشمس تغ رب (1)  

 .غربت الشمس (2)  

 .أق رأ القرآن (3)  

َ   :27س   :بضمري النصب املنفصل يف كّل مما يأيت؟ ملاذا أ يتِّ

 {.تعبدون إيّاه   كنتم إن هللا واشكروا( }1)  

 {.وإيّاهم نرزقكم حنن( }2)  

 {.إيّاه إالّ  تعبدوا َأالّ  َأَمرَ ( }3)  

 {.إيّاه   َوَعَدها َمْوعَِّدةٍّ  َعنْ  إالّ  ألبِّيه إبراهيمَ  استغفار كان وما( }4)  



 

 

الثالث اجلزء -هبا لغريالناطقني اْلَعَرِبيَّة اللَُّغة ُدُرْوُس     

423 

 .مساعدتك إِّياَي أكثر من مساعديت إِّياكَ  (5)  

 :مجلة مما يأيت إىل مصدر حّول الفعل يف كل  :28س 

 .أخرجين املدرس ألكتَب على السَّبُّورَةِّ  (1)  

 .سأله املدي ر (2)  

م ام (3)    .دع اك اإلِّ

 .ساعدتَن ا (4)  

 اآلتيني مستعمال الضمائر. يف أيهما ُيوز االتصال واالنفصال؟ ومله؟ أجب عن السؤالني  :29س 

 من عّلمك العربي ة؟ (1)  

 من عّلم أخ اك العربي ة؟ (2)  

 .اآلتية: شرع. ظّن. صرّي. أوجد مّثل ملعان )جعل(  :32س 

 يف كّل آية مما يأيت؟ ماذا تفيد )عسى(  :31س 

 {.ربِّ  يهدين أن عسى وقل( }1)  

 {.لكم خري وهو شيئا تكرهوا أن وعسى( }2)  

 :الفعل بالنون يف كّل مثال مما يأيت؟ ما حكم توكيد  :32س 

 {.مسلمون وأنتم إال متوتنّ  فال( }1)  

 {.اً َصْوم لِّلرَّمْحنِّ  َنَذْرت   إِّّنِّ  فَ ق ويل َأَحداً  اْلَبَشرِّ  مِّنَ  تَ َريِّنَّ  فَإِّمَّا( }2)  

 {.أصنامكم ألكيدنّ  وتاهلل( }3)  

 .ادخل نَّ الفصل يا إخوان (4)  

 :يلزموغرّي ما  ممّا يأيت جوابا للقسم، اجعل كّل مجلة  :33 س

 .إىل املدير أشكوك غ دا (1)  

 .أسافر إىل مكة بعد أسبوع (2)  

 .ال أظلم أحدا يف املستقبل (3)  
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 .أحب اللغ ة العربي ة (4)  

 .لالستثناء املنقطع أحدمها من القرآن الكرمي واآلخر من إنشائك هات مثالني  :34س 

 .القرآن الكرمي واآلخر من إنشائكلالستثناء املفّرغ أحدمها! من  هات مثالني  :35س 

 .على )إْن( الشرطية يف اجلملة اآلتية، وغري ما يلزم أدخل )ما( الزائدة  :32س 

 .تسافر إىل مكة أسافر معك إن 

  

 

 تَ َعاىَل  هللاِّ  بَِّعْونِّ  متَّتْ  

 

 رَب ََّنا تَ َقبَّْل مِّنَّا إِّنََّك أَْنَت السَّمِّْيع  اْلَعلِّْيم  

 

على سيدنا ونبينا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم.وصلى هللا   
 

 .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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 فهرس

 

 2.......................................................... مقدمة  

 3...................................................الدرس األول  

 23.................................................الدرس الثاني  

 39.................................................الدرس الثالث  

 91..................................................الدرس الرابع  

 95...............................................الدرس اخلامس  

 72...............................................الدرس السادس  

 73.................................................السابعالدرس   

 37.................................................الدرس الثامن  

 51.................................................الدرس التاسع  

 157...............................................الدرس العاشر  

 155.........................................الدرس احلادي عشر  

 121..........................................الدرس الثاني عشر  

 131..........................................الدرس الثالث عشر  

 172...........................................الدرس الرابع عشر  

 175........................................الدرس اخلامس عشر  

 171........................................الدرس السادس عشر  

 139..........................................الدرس السابع عشر  
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 251..........................................الدرس الثامن عشر  

 217..........................................رس التاسع عشرالد  

 231.............................................الدرس العشرون  

 275...................................الدرس احلادي و العشرون  

 297....................................الدرس الثاني و العشرون  

 267....................................الدرس الثالث و العشرون  

 276.....................................الدرس الرابع و العشرون  

 236..................................الدرس اخلامس و العشرون  

 355..................................الدرس السادس و العشرون  

 313....................................رس السابع و العشرونالد  

 323....................................الدرس الثامن و العشرون  

 375....................................الدرس التاسع و العشرون  

 377.............................................الدرس الثالثون  

 399...................................الدرس احلادي و الثالثون  

 369....................................و الثالثون ثانيالدرس ال

 335....................................و الثالثون ثالثالدرس ال

 353....................................و الثالثون رابعالدرس ال

هەرپلىك مۇجەررەد )تۈپ( پېئىلالرنىڭ مەسدەر قۇرۇملىلىرى ئۈچ 

 756..........توغرىسىدا............................................

(نىڭ ئۆلچەملىرى مجَْع التكسريجەمئى تەكسىري )

 711...................................................... توغرىسىدا

 716مەشىق.................................................ئومومى 
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