
(1) الدرس األول
 

 

 

(بعد صـالة العصـر)

: كيف أَْمَسْيُتم يا إخوان؟المـدرس

: أَْمَسيْـنَا خبري، واحلمد هللا.الطلبـة

: مل َأْخرَْجَت السبّورة يا أسامة؟ َأْدِخْلَها ِبُسْرَعٍة .المـدرس

: َأْخرَْجتُها ألَنظَِّفَها. َسُأْدِخلَُها بعد تـَْنِظيفَها.أسامـة

: أيها اإلخوة ُأَهنِّئكم بَِنجاحكم البَاِهر يف االمتحان النِّْصفي. والّله لقد َفرِْحُت كثريًا �ذهالمـدرس

النَتِيجة اليت بـَلََغْت ِنْسبَتَها %97.

: فرََّحك اهللا دائمًا يا أستاذ.عكاشـة

(ُيْدِخُل أسامة السبورة)

: إّين َجوَّْلُت يف مشارق األرض ومغار�ا، َوَدرَّست يف ِبالد كثرية، وَملَْ َأَر طالبًا أحسَنالمـدرس

منكم.

: جزاك اهللا خرياً يا أستاذ.أسامـة

: لعلكم َأْحَضْرُمت دفاتر النحو.المـدرس

: نعم أحضرناهـا.عكاشـة

: هاتوها. أريد أن ُأرِيَها املديَر. َسُيَسرُّ �ا كثريًا إن شاء اهللا. ياعمرو َأمسِْْعين بـَْيَت الشعرالمـدرس

الذي ذكرته لكم أمس.

: وََمل َأَر كاملْعروف: أَمَّا َمذاقُـُهعمـرو

فحلـٌو وأَمَّـا َوْجُهـُه: َفَجميـُل 

: ُقل (مذاقه) وَأْخرِْج َطَرَف لساِنك. جيب ِإْخراُج َطَرِف اللسـان عند النُّْطِق بثالثة َأْحُرف،المـدرس

وهي الثاُء (ث)، والذاُل (ذ)، والظاُء (ظ)... أظّن أنين فـَهَّْمُتكم.

: يا أستاذ، أرجو أن تسمح يل بالذَّهاب إىل غرفيت فَِإنَّ يب ُصداعًا شديداً.علــي

: اذهب شفاك اهللا.المـدرس



ا َيْكِذُب.إبراهيـم : ما به صداٌع يا أستاذ، إمنَّ

: َوَما َأْدَراَك أَّنه َيْكِذب؟المـدرس

: أظـّن.إبراهيـم

: إياَك والَظنَّ يا إبراهيم، فقد قال النّيب صلى اهللا عليه وسلم  : "إيَّاُكم والَظنَّ، فإنَّ الظنَّالمـدرس

أكذُب احلديِث". وقال اُهللا َعزَّ وَجلَّ: {إنَّ بَـْعَض الَظنِّ إِْثٌم}. [اُحلُجرات/12].

 

تمـارين
 
 

_أجب عن األسئلة اآلتيـة:
(1) لماذا أخرج أسامة السبورة من الفصل؟ 
(2) كم بلغت ِنْسبُة النجاح؟ 
(3) لماذا أراد علّي أن يذهب إلى غرفته؟ 
(4) ماذا يريد المدرس أن يُِرَى المدير؟ 

يـَنْـَقِسُم الفعُل بْاْعتِبَاِر َمْعنَاه إىل ُمتـََعٍد والزِم ._
فَالُمتَـَعدِّي: ما َجتَاَوَز َحَدُثه الفاعَل إىل املفعول به، حنو: بـََىن إبراهيم عليه السالم الكعبَة. 
وهو َحيْتَاج إىل فاعٍل يفعُله، ومفعوٍل به يـََقُع عليه. 
وَعالَمُته أن يـَْقَبَل هاَء الضمِري اليت تـَُعوُد إىل املفعول به، حنو: قرأ الدرس، َوفَِهَمه. رأيت َحَشرًة 

سامَّة، فـََقتـَْلتُها.
والالِزُم: ما ال يـَتـََعدَّى أَثـَرُه فاعَله، حنو: َخرََج الطالُب. َفرَِح املدرُس. 
ال حيتاج الِفعُل الالزُم إىل مفعول به. 
، حنو:  قد يـَتـََعدَّى الفعُل الالزُِم بَِواِسَطِة حرِف اَجلرِّ
(1) َغِضَب املدرُس َعَلى الطاِلب الكسالِن. 
(2) َذَهْبُت باملريِض إىل املستشفى. 
(3) َنَظْرُت إىل اجلَبل. 
(4) قال صلى اهللا عليه وسلم  : "َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّيت فـَلَْيَس ِمينِّ ". 



(5) أريد أْن أطَّلع على َمنْـَهِج مدرسِتَك. 
(6) ال َأْرَغُب يف السََّفر هذا األسبوِع. 
وُيَسمَّى مفعوُل ِمْثِل هذا الفعل (غَري َصرِيٍح). وهو جمروٌر لفظًا حبرف اجلِِّر، منصوٌب حمًال على أَنه 

مفعوٌل به غُري صريٍح.
ميز الالزم من المتعدِّي فيما يلي: 
(1) يشرح املدرس الدرس مرَّتني. 
(2) ضحك الطالب. 
(3) رجع أيب البارحة. 
(4) حفظت القرآن وأنا صغري. 
(5) ِاجلس هنـا. 
(6) اِفتح الباَب، وَأْغِلق النوافذ. 
(7) أََمَر اهللا تعاىل إبراهيَم عليه السالم ِبَذْبح ابنه إمساعيل عليه السالم يف املنام. 
(8) نَاَم الطفل. 
(9) ُقمت من النوم ُمتَأخِّراً. 
(10) نـَْعُبُد اهللا وَال ُنْشِرُك به شيئًا. 
(11) مل آكـل شيئًا البارحة. 
(12) تَِعَب الُعمَّال، فاسرتاحوا. 
(13) رَحَّْبُت بالضيوف. 

 

ُر الِفْعُل الَالِزم ُمتَـَعدِّيًا بنقله إَلى بَاَبْي (َأْفعَل، وفَـعََّل) كما يَـتَِّضُح ِمَن األمثلة اآلتية: _ َيِصيـْ

(أ)

َأْخرََج املدرُس حامداً من الفصل.(1) َخرََج حامـد من الفصل.

َمرُِّضوَن اَجلرِْيَح من سيارِة اإلْسعاِف.(2) نـََزَل اَجلرِْيُح ِمْن َسيَّارِة اإلْسَعاِف.
ُ
أَنْـَزَل امل

َدرُِّس الطاِلَب اجلديَد أَمامه.(3) َجَلَس الطالُب اجلديُد أماَم املدرس.
ُ
َأْجَلَس امل

(ب)

نـَزَّْلُت الطفَل من الطائرة.(1) نـََزَل الطفُل من الطائرة.



نـَوََّم الدواُء املريَض.(2) نَـاَم املريُض.

َجنَّى اهللا ركاَب السيارة اليت انقلبت.(3) َجنَا رُكَّاُب السيارِة اليت انْـَقلََبْت.
 

ِإذا نُِقَل الفعُل املتعدِّى إىل مفعوٍل واحد إىل هذين البَابـَْنيِ- تـََعدَّى إىل مفعولني، حنو:

َأْمسََع الطالُب املدرَس القرآن.(1) مسََِع املدرُس القرآن.

درُس الطالَب الدرَس.(2) فَِهَم الطالُب الدرَس.
ُ
فـَهََّم امل

 

أَْدِخْل ُكلَّ فعٍل ممَّا يأتي في جملتين: في الجملة األولى كما هو، وفي الجملة الثانية بَـْعَد1-

إِْدخال (همزة التَّعْديَِة) عليه:

َراقُب حامداً من الفصل/(1)َخرََج حامـٌد من الفصل 
ُ
َأْخرََج امل

/(2)َدَخَل .......................................................  
...................................................................

/(3)َجَلَس ......................................................  
...................................................................

 
/(4) نَـَزَل ...................................................

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

/(5)َضِحَك ..................................................  
...................................................................

/(6)َبَكـى ..................................................  
...................................................................

/(7) مسَِـع .................................................. 
...................................................................

    

أَْدِخْل كلَّ ِفْعٍل مما يأتي في جملتين: في الجملة األولى كـما هو، وفي الجملة الثانية بعد2-

َتْضِعْيِفه (أي نَـْقِلِه إلى باب فَـعََّل):
 

(1) درس .............................................................................................................................................................
 

(2) َخـاَف .......................................................................................................................................................
 

(3) نَـاَم ...............................................................................................................................................................
 

(4) َحِفـَظ ..........................................................................................................................................................
 

(5) َجـفَّ ............................................................................................................................................................

َكْيف ُعدَِّيْت األفعال التي َتْحتَها خطٌّ في األمثلة اآلتية؟:3-
(1) َمْن أَْبكى الطفَل يا آمنة؟ ما أَْبَكاه أحٌد ، إنـَّما يـَْبِكي من اجلُْوِع. 
(2) قال الطـالب اجلديد للمدرس: يا أستاذ، َأْجلْسِين قريبًا من السـبورة، فِإنَّ َنَظري َضعِـيٌف . 



(3) نزلت من السيارة، مث نزَّْلُت أُمِّي املريضة. 
(4) يا أمحد، ال ُتْضحكْين وأنا أقرأ الدرس . 
(5) قال يل الطبيب: َأْخرْج ِلَساَنك. 
(6) قال تعاىل: {واهللا أْخَرجكم ِمْن ُبُطوِن أُمََّهاِتُكْم ال تَـْعَلُموَن َشيئًا } [النحل/ 78]. 
(7) قال تعاىل: { َوَمْن َيظِلْم ِمْنُكْم نذْقُه َعَذابًا َكبِيرًا }[الفرقان /19]. 
(8) قال تعاىل ملوسى عليه السالم: {وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء} 

[النمل / 12]
(9) بـَْعَد الطَواف والسْعي حيـِلُق احملرم رأسه ، أو يـَُقصِّر شعره. 
(10) قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  : "ال يـَْنكح احملرُم ، وال يُنِكح ، وال َخيْطب". 
(11) قال تعاىل : {َوأَنَُّه ُهَو َأْضَحَك وأَْبَكى 0 َوأنَة ُهَو أََمات وَأْحيا }. 
(12) اللَّهم َحبِّْب إِلَيْـنَا اِإلمياَن، وَكرِّْه إِليْـنَا الكفر والُفُسوَق والعصياَن. 
  
"أريد أن ُأرِيـََها املديَر". (َأَرى) أَفْـَعَل من (رََأى). أصله (َأْرَأى). ُحِذَفت منه عيُنه. مضارعه : ُيِرى._

واألمر منه: َأِر. (َأِرين هذا الكتاَب ياعلي. َأُرْوين هذا الكتاَب يا إخوان. َأرِْيين هذا الكتاَب يامرمي. 

َأرِيْـَنَين هذا الكتاَب يا أخوات).
تقول: 
(1) أرانا املدرُس كتاَب حنٍو جديداً. 
(2) غداً سآخذكم إىل املكتبة العامة وُأرِيكم املعاجَم كلَّها. 
(3) َأِرين َجواَز َسفِرك يا أمحد. 
ويف التنـزيـل: 

نَاُه آياتِنَا كلَّها َفَكذََّب َوأََبى}[طه/ 56]. (1) {َولَقْد َأرَيـْ
(2) {ُهَو الذِّي يُريُكم آياتِِه ويُـنَـزُِّل َلُكْم ِمَن السَّماِء ِرْزقًا }[غافر/ 13]. 

 
َراِهيم َربِّ َأرِني َكْيَف ُتْحِي الَمْوَتى قَاَل َأَو َلْم تُـْؤِمن قَاَل بَـَلى َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ (3) {وإْذ قَاَل إبـْ

قَـْلِبي} [البقرة مل 260] .

(4) {َهَذا َخْلُق اللّه فََأُروني َماذا خَلق الَِّذيَن مْن دونه}[لقمان/ 11]. 



(5) {َوقَاَل اَلِذْيَن َكَفُروا رَبـَّنَا َأرِنَا اللَّذْيِن أَضالنَا من الجن واِإلْنِس َنجعْلُهما َتَحَت َأْقَداِمنَا 

لَِيُكونَا ِمَن األسَفِليَن}[فصلت/ 29] .

ُجيرَى التمريناِن الشََّفوِيان اآلتيان:1-
(1) يـَُقوُل الطالُب لزميله: (َأِرين كتاَبك/ ساعَتك / قلَمك)، فيجيبه قائًال: (َسُأرِيَكه/ ها بعد 

قليل. أو: ال ُأريَكُه/ ها).
(2) يقول املدرس لكل طالب: (َأ َأريْـَتِين َدفَرتك؟) فيجيبه قائًال: (نعم، َأرَيْـُتَكُه). 

َجوَّْلُت يف َمَشارِِق األرض ومغار�ا، أي ُجْلُت فيها كثرياً._
بَالََغُة، حنو: 

ُ
يـُنْـَقُل الِفْعُل إىل بَاِب (فـَعََّل) ِلَمَعاٍن ِمْنها: الَتْكِثُري أو امل

أي َجال َكثرياً.َجـوََّل 
أي طَاَف َكثرياً.طَـوََّف 
أي بَاَلَغ يف الَقْتِل.قـَتََّل 
أي بَاَلَغ يف الَكْسِر.َكسَّـَر 
أي بَاَلَغ يف الَقْطِع.َقطـََّع 
َد  أي عَـدَّ كثريًاعَـدَّ
-َكسَّرُت األْقالَم. (التكثري ) . 
- َكسَّْرُت الَقلَـَم. (املبالغة) . 
يف التنـزيل: 
(1) {إنَّ الذين َكذَُّبوا بآياتِنَا واسَتْكبَـُروا َعْنها ال تُـَفتَُّح لَُهْم أْبواُب السَّماِء َوال َيْدُخُلوَن الَجنََّة 

َحَتى َيلَج الَجَمُل في َسمِّ الِخيَاِط}[األعراف/ 40] .
(2) {اّلذي َجَمَع َماًال وعـدََّدُه}[اهلـمزة/2]. 
(3) قال: {َسنُـَقتُِّل أَْبناَءهم}[ األعراف/127]. 
َواَب}[يوسف/23].  (4) {َوَغلََّقِت األبـْ
نَاُهْم ُكلَّ ُمَمزٍَّق}[ سبأ/19].  (5) {َفَجَعْلنَاُهْم َأَحاِديَث َومزَّقـْ
نَاُكم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء العَذاِب، ُيَذبحُّوَن أَبنَاءُكم} [البقرة/49] .  (6) {وإِْذ َنجَّيـْ

َخاَطب على أمٍر َمْكروٍه لَِيْجتَنَِبه. وهاء أمثلة له:_
ُ
(إيَّاَك والَظنَّ). هذا الَتْحِذيُر، وهو تـَْنبيُه امل

 إياُكم والكالَب يا أبنائي.(2)(1)إياَك والِكالَب يابـَُىنَّ. 



 إيَاُكنَّ والكالَب يابـَنَايت.(4)(3) إياِك والكالَب يابِنيت. 
إياك والَكَسَل يازينب.(6)(5) ياعلّي، إياك وهذا الولَد فإنَّه كّذاٌب . 
إيَّاُكنَّ وهذه ا�الَِّت يا أخوايت.(8)(7)إياكم والتَّْدخني فإنه َسَبُب أمراٍض ُمْهِلَكٍة . 
(9)قال النيب صلى اهللا عليه وسلم  : "إياكـم واَحلَسَد، فإّن اَحلَسَد يأكل اَحلَسنَاِت كـما تأكل الناُر 

اَحلَطب".

(10)وقال عليه الصالة والسالم: "إيَّاكم واجللُوَس بالطُّرُقَات". 
(11)وقال صلى اهللا عليه وسلم  : "وإياكم وحمدثاِت األمور فإ�ا ضالَلٌة". 

كون أمثلة للتحذير مستعمًال الكلمات اآلتيـة:
 

(1) الُسُفوُر/ يا أخوايت ............................................................................................................................................
 

(2) الَكِذُب/ يا عثمان ..............................................................................................................................................
 

(3) اَحلَسُد/ ياَعزَّة  ..............................................................................................................................................
 

(4) الَنِميَمُة/ يا َأخَوىَّ ..............................................................................................................................................
 

(5) الُنزوُل من احلافِلة وهي َتِسُري/ يا أطفال ...........................................................................................................
 

(6) التَبـَرُُّج/ يابِْنَيتَّ ...........................................................................................................................................

(7)الِبْدَعة/ أيها املسلمون  ........................................................................................................................................... 

ا) أصلها (إنَّ) اتََّصَلْت �ا (ما الزائدُة). وُتَسمَّى هذه (ما الَكافََّة) أل�ا َتُكفُّ_ ا َيْكِذُب). (ِإمنَّ  (إمنَّ

(إنَّ) عن الَعَمِل.
تدخل (إمنا) على اجلملتني االمسِْيَّة والِفْعلِية حنو: 
ا األْعماُل بالنيَّاِت ".  {إنَّما الصََّدقَاُت ِلْلُفَقَراِء}[التوبة/ 60] . "إمنَّ
{إنََّما يَـْعُمُر َمَساِجَد ْاللّه َمْن آَمَن باهللا َوالَيوِم اآلخر} [التوبة/18]. 
ا) التـَّْعِيَني، وتُوِجُب إثْـبَاَت اُحلْكِم املذكور، َونـَْفَي َغِري هذا احلكم عنه.  تفيد (إمنَّ
فقولنا: (إمنا هو مهندس) يفيد أنه مهندٌس فقط، وليست فيه صفٌة أخرى. 

(واِهللا لََقد َفرِْحت كثرياً). هنا (فرحت كثرياً) جواُب الَقَسَم._
إذا كان جواُب الَقَسم مجلًة فِعليًة ُمْثبََتًة ُمَصدرًة بفعٍل ماٍض أكَِّد بِـ(الالم َوَقْد) كـما يف قوله تعاىل : 

{والتين والزيتوِن 0 وُطوِر سينين 0 وهذا البَـَلِد األميِن 0 لََقد َخلَْقنَا اِإلْنَساَن في أَحسِن



تَـْقوِْيَم}.
ِاجعل كل جملة مما يأتي جوابًا للقسم: 
(1) َفرِْحت بزيارَِتك. 
(2) قلت يل هكـذا. 
(3) رأيته يف السوق. 

َساُء وأنا مريٌض ._
َ
(أَْمَسى) من َأَخَوات (َكاَن). تقول: أَْمَسْيُت َمرِيضًا، أي َأْدرََكِين امل

أَْدِخْل (أمسى) على الجمل اآلتية: 
(1) اجلـوُّ مْعتَـِدٌل . 
(2) َحنُْن ُمتْـَعبُـوَن. 
(3) املريضُة َضـعيَفـة. 

أعرب الجملة (إنَّ بي ُصداعًا شديدًا)، ثم َأِجْب عن األسئلة اآلتية على ِغَراِرها، مستعمًال_

أسماَء األمراِض المذكورة بين القوسين:
 إنَّ يب صداعًا شديداً.(1) ماذا بك ياعلّي؟ 
(2) أخوك ماذا به؟  

..............................................................................
(زَكاٌم )

(3) ماذا بكـم؟ 
..............................................................................

(َمْغٌص )
(4) أخُتك، ماذا �ا؟ 

..............................................................................
(ُسَعاٌل )

(5) هؤالء الطالب، ماذا �م؟  
..............................................................................

(ِإْسَهاٌل )
(6) هؤالء الطالبات ماذا �ن؟  

..............................................................................
(ُصَداٌع )

(7) ماذا بك ياُسَعاد؟ 
..............................................................................

(دَواٌر )

(َذَهاٌب ) مصدر (َذَهَب)، وهو على وزن (فـََعال). هات املصدر من األفعال اآلتية على وزن فـََعاِل:- 

َجنََح. َفَسَد. نَِفَد. َضلَّ.

"طريق" مجعه (ُطُرق)، ومجع (ُطُرق) "ُطرُقات". وُيَسمَّى هذا "مجَع اجلمِع". إليك أمثلة أخرى:_ 

َمكان ــ  أْمِكَنة  ــ أَماِكُن. 

ِسوار  ــ  أْسِورَة  ــ أساِوُر. 

 إنـاء ــ آنَِية     ــ أَواٍن . 

يَـد   ــ أيْـٍد   ــ أيَـاٍد. 



 أدخل كلَّ كلمة مما يأتي في جملة مفيدة:_
ا. َأِر.  َنظََّف. َأْحَضَر. َجوََّل. أَْمَسى.إمنَّ

 تمرين شفوي: يقول طالب: (سيرجع المدير غدًا إن شاء اهللا) أو شيئًا مثله، ويقول له زميله_

(وما أدراك أنه يرجع غدًا؟)، فيقول: (سمعت المراقب يقول ذلك).
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