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 ِئٌفعريج 
 . الجكتػر دمحم عبج الجبار العداوي 
 المغة العخبية وآدابيا مغ الجامعة السدتشرخية . دكتػراه في 
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 الجامعة .
 : مغ مؤلفاتو 

 . المدانيات والفكخ الججلي لجى الستكمع 
 . االزدواجية في ضػء عمع المغة 
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 . مقاالت في التخبية والثقافة والعمـػ 
 خابع اليجخي .السشاضخات الشحػية في بغجاد حتى أواخخ القخف ال 
 . بشاء الجسمة في شعخ عمي الذخقي 
 . الّمغة العخبية العامة لغيخ الستخرريغ 
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  مجسػعة مقاالت مغ واقع الحياة .أفكار ذات مغدى ، وىي 

 . عزػ اتحاد األدباء والكّتاب العخاقييغ 
 . عزػ نقابة الرحفييغ العخاقييغ 
 . عزػ جسعية اإلذاعييغ والتمفديػنييغ 
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 ذمذَُ 
 

األغبلط المغػية في لغة الكتابػة والخصابػة والكػبلـ مػغ السػضػػعات 
التي تشاولتيا شائفة مغ المغػييغ الستقجميغ ؛ فأّلفػا فيسا اصػصم  عميػو بػػ 

، ومػػشيع مػػغ تجػػاوز ذلػػظ إلػػى  (تمحػػغ بػػو العػػػاـّ مػػا ))أغػػبلط العاّمػػة( أو 
السختريغ بالخواية الّمغػية فأّلف )التشبييػات عمػى أغػاليط الػخواة( . ونجػج 

دب والتفديخ وغخيب الحج ث ، فزبًل عػغ السعجسػات كتب المغة واأل ضسغ
 إشارات وتشبييات واستجراكات بيحا الخرػص .

وفػػػي العرػػػخ الحػػػج ث أّلػػػف بعػػػس السعشيػػػيغ بيػػػحا السػضػػػػع كتًبػػػا 
ّد العػػام اولػت األغػػبلط المغػيػػةتش إلػػى الفرػػي (  يّ ، ومػشيع مػػغ أّلػػف فػي )رع

 ليجعل مغ بعس ألفاظ العامة أصػاًل في الفري  العخبي .
وبعػػػػػج انتذػػػػػار وسػػػػػائل التػاصػػػػػل واإليرػػػػػاؿ الحج ثػػػػػة كالسػػػػػحياع 

غػػػي وأغػػبلط الستكمسػػيغ داء المّ و)التمفديػػػف( اقتزػػت الزػػخورة ترػػػيب األ
البػػخامج والسذػػاركيغ فييػػا بعػػج شػػيػع )المحػػغ( فػػي مػػغ السػػحيعيغ ومقػػجمي 

 األداء المغػي بيشيع ، ناىيظ عغ شيػعو في اإلدارات الحكػمية .
ولسا كاف الدبيل إلى تفادي )لحغ الكبلـ( ليحا أسػيع األخ الػجكتػر 
الفاضل دمحم العداوي في ىػحا السجػاؿ ، وأدلػى بػجلػه فيػو ، وأجسػخت جيػػده 

ئل فػػي وسػػاالذػػائعة ضػػػع األغػػبلط المغػيػػة عػػغ تقػػجيع كتػػاب  تشػػاوؿ مػ 



غػػة العخبيػػة ًا لمدػػاف ، وحفطػػًا لقػاعػػج المّ اإلعػػبلـ والػػجوائخ الحكػميػػة صػػػن
 العخيقة .

وكانت جسػخة عسمػو ىػحا الكتػاب بفرػػلو الثبلجػة التػي تشاولػت البشػى 
وتجريبات عمى كل نػع مشيا ، فزبًل الرػتية والرخفية والشحػية والجاللية 

. وقػػج أفػػاد يسػػدة ومػاقعيػػا والفخوقػػات بػػيغ الزػػاد والطػػاء عػػغ مػضػػػع ال
 واستفاد جداه هللا تعالى خيخ الجنيا واآلخخة ...

 
 
 
 

 األستاذ الجكتػر                                               
 عمي زويغ                                                

  عسيج كمية الكػت الجامعة                                         
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 املقدمة
 

عانػػػت لغتشػػػا العخبيػػػة مػػػغ اإلىسػػػاؿ، ومازالػػػت مػػػا ال تعانيػػػو لغػػػات 
األرض الحية، إذ نجج انتذار األخصاء اّلمغػية في الرحف والسجبلت وفي 
التمفاز واإلذاعات وفي الخصب والسحاضخات بذكل الفت لمشطخ، فزػبًل عػغ 
ع ذلظ محاربة دعاة العامية مغ الذعػبييغ ليا والكارىيغ لمغة القػخآف الكػخي
ما  شبغي التشبيو والسداىسة فػي تحدػيغ أسػاليب الكتابػة وفػي حفػع اّلمغػة 
وتحػيل السعمػمات الرحيحة إلى سػمػؾ عسمػي  تخمػه بػو القػارئ بػالخمه 

 العخبي األصيل والتفاني في سبيمو. 
والسبلحع إّف قدسًا مغ إخػانشا السثقفيغ ال يحدشػف الكتابة باّلمغػة 

يػػػا لغتشػػػا القػميػػػة التػػػي نعتػػػد بيػػػا والتػػػي العخبيػػػة أو التحػػػجث بيػػػا مػػػع أن
ندتخجميا في العمػع وفػي الحػج ث والتػي يجػب أف تكػػف أوؿ مقػـػ قػػمي 
نعتد ونعسل عمى إتقانو وعمى تصػيخه،  واذا كاف عبج السمظ بػغ مػخواف قػج 
أجػػاب حيشسػػا سػػإل عػػغ إسػػخاع الذػػيب إلػػى رأسػػو، فقػػاؿ )شػػيبتشي مػا ػػ  

محػػغ مػػغ كتػػاب الرػػحافة ومػػحيعي الخصابػػة وتػقػػع المحػػغ( فػػاف تػقػػع ال
األخبار وكّتاب الجوائخ الحكػمية، ليذ بػاألمخ الغخيػب أو العجيػبن لشتػحكخ 
أبػػا األسػػػد الػػجؤلي، والخميػػل بػػغ أحسػػج الفخاىيػػجي، وسػػيبػيو، والكدػػائي، 
وقصخب، وابغ مالظ. كّل ىؤالء العمساء الح غ أفشػا حياتيع كي يحفطػا ىحه 
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سػؼ  بقػف خالج غ كمسا وضع أحػجىع عبلمػة  اّلمغة مغ العبث واالنججار.
التذكيل عمى حخؼ، أو تبل القخآف الكػخيع تػبلوة صػحيحة، أو فػت  السعجػع 
بحًثػػا عػػغ كمسػػة، أو سػػيخ الميػػالي محػػاواًل إصػػبلح قرػػيجة مكدػػػرة. وىػػحا 
سيبػيو العػاللع الجميػل قػاؿ عبارتػو الذػييخة )أمػػت وفػي نفدػي شػيء مػغ 

"حتى" أرقػت حياتػو فيػي اصػعب مػا مػّخ عميػو  حتى( قاليا قبيل وفاتو ألفّ 
في عمع اّلمغة. فيػ ال يعػخؼ إف كانػت حػخؼ جػخ، أـ عصػف أـ ناصػبة أـ 
ال محل ليا مغ اإلعخاب؟ وال نشدى أبًجا المحطة التػي اغسػس فييػا عيشيػو 

 )حتى( .  مغ شيء نفدو بيغ  ج يا عشجما مات وفي
العخبيػػة فػػي لقػػج كتبػػت وكتػػب الكثيػػخوف غيػػخي عػػغ انتيػػاؾ لغتشػػا 

صػػحفشا ووسػػائل إعبلمشػػا السدػػسػعة والسخئيػػة، وقػػج  ػػخى بعزػػيع إف ىػػحه 
مدػػائل شػػكمية غيػػخ ذات أىسيػػة، وىشػػا تكسػػغ السرػػيبة الكبػػخى. إّف إىػػجار 
اّلمغة ىػ إىجار لذخريتشا وتخاجشا وجقافتشا ولػاحج مغ اىػع مقػمػات امتشػا، 

فػت الشطػخ إليػو، انو استيانة وعبث خصخ ال يسكغ أف نسػّل الكتابػة عشػو ول
ولكػػغ لػػيذ ىشػػاؾ مػػغ  ػػجعي لشفدػػو العرػػسة مػػغ الخصػػأ المغػػػي وأمامشػػا 
األمثمػػة الكثيػػخة مػػغ كبػػار األدبػػاء والسثقفػػيغ والستحػػججيغ وقػػجامى السػػحيعيغ 
الػػح غ لػػع  ػػشج أحػػج مػػشيع مػػغ الػقػػػع فػػي الخصػػأ. ومػػا زلػػت اذكػػخ لمسخحػػـػ 

ثػو حػيغ قػاؿ : األستاذ عباس محسػد العقاد خصػأ وقػع مشػو فػي احػج احاد 
)وجاء القخف التاسُع عذخ( مع إف كتب الشحػ تشز عمى أف الػصف مغ 

 العجد السخكب  بشى عمى فت  الجدأ غ.  
حيشسػػػا  -إْف لػػػع يكػػػغ كميػػػع–إّف معطػػػع الرػػػحفييغ والسدػػػؤوليغ 

ومػػػا اكثػػػخ احػػػاد ثيع  -يقفػػػػف أمػػػاـ )السيكخفػػػػف( ويتحػػػججػف إلػػػى الشػػػاس
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ى مثخشػة الجػخاح باألخصػاء والتجػاوزات تأتي لغػتيع أّمػا فرػح -وتعميقاتيع
اّلمغػية وأما عامية فجة وىحا يكفي أْف أقػؿ أـ كثيًخا مشيع يسمكػف أسػساء 
المعة، ويخأسػف مجالذ إدارات أو ىيإػات، ومػشيع أصػحاب أعسػجة  ػميػة 
أو أسبػعية بل مشيع أدباء وكّتاب مذيػروف، فبلبػج ىشػا أف نشبػو إلػى مػا 

أخصػػاء والسدػػاىسة فػػي تحدػػيغ أسػػاليب الكتابػػة، قػػج يقػػع فيػػو الكّتػػاب مػػغ 
وفػػي حفػػع اّلمغػػة فػػي مدػػتػاىا العػػالي والتذػػج ج عمػػى االسػػتعساؿ الرػػحي  
لمحػػخوؼ، كسػػا أف ضػػبط الكتػػب السجرسػػية والجامعيػػة فػػي مختمػػف السخاحػػل 
التعميسيػػػة ضػػػبًصا كػػػامبًل صػػػحيحًا، والػػػداـ تجريدػػػيي الجامعػػػات ومجرسػػػي 

حػجث أجشػاء السحاضػخة بمغػة سػميسة يخففػاف الثانػيات في جسيع السػػاد بالت
مغ وشأة ىحه األخصاء ويسكشاف أجيالشا مغ الشصه الدػميع، وال نشدػى دور 
وسػػائل اإلعػػبلـ كافػػة فػػي ذ ػػػع اّلمغػػة الفرػػيحة إذا مػػا اسػػتغمت اسػػتغبلاًل 
صحيًحا. أّما عغ الكتاب فيػ جج خ بالقخاءة، نقجمو لمستخرػز ولمسثفػف 

مػػغ مرػػادر مػجػقػػة لعمسػػاء جقػػات وبػػاحثيغ  وشػػبلب العمػػع ومادتػػو جسعػػت
وكّتػػاب أجػػبّلء إذ بػػحلت الجيػػج الػػحاتي والستػاضػػع فػػي البحػػث عػػغ السفػػخدة 
الرػػحيحة واسػػتعساالتيا فػػي الجسمػػة ، واختػػخت مػػا ىػػػ ضػػخوري مشيػػا... 
ومشيػػا مػػا كػػاف نتيجػػة السبلحطػػة العػػابخة أو السسعشػػة فػػي السحيصػػيغ العػػاـ 

خت فيو، وبالتالي فاف جسعيا في كتاب والخاص، ومشيا ما كمفت بو فحاض
ألحفع ليا وابمغ في االنتفاع مغ تخكيا مبثػجػة فػي الرػحف والسجػبلت أو 
محبػسػػة فػػي الكخاسػػات. ولعععمػػي قرػػجت إليػػو مػػغ بعثيػػا ونذػػخىا أف يجػػج 
السعشيػف بيا شيًإا يدتحه أف يّصمعػا عميو ويشطخوا فيو. كحلظ عسجنا فػي 

نا مغ بعس التعبيػخات العخبيػة مػا كػاف يطشػو تأليفو إلى جسع ما تخاكع عشج
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، في حيغ حاولشا بربخ وأنػاة رده كثيخ مغ السثقفيغ انو مغ الكبلـ العاميّ 
إلػػػػى الفرػػػػي  مدػػػػتعيشا بأمػػػػات السعػػػػاجع العخبيػػػػة كالرػػػػحاح، والمدػػػػاف 
والقػػػامػس السحػػػيط، فالكتػػػاب دراسػػػة عمسيػػػة مجػػػخدة تقػػػّػـ مػػػغ اعػجػػػاج 
وُتشيس بعثخة وتػقج بخفػه إلػى اتجػاه الػجرب . إف قػخار األمػع الستحػجة فػي 

ضػػسغ لغػػات العػػالع  الػػحي جعػػل اّلمغػػة العخبيػػة ٕٜٚٔ/مػػغ عػػاـ ٕٔ/ٛٔ
ديدػسبخ( /مػغ  ٛٔالحية دليل عمى عطسة ىحه اّلمغة واالحتفاء بيػا  ػـػ )

 كل عاـ 
وبعج ىحا اشيج إنشػي أـ ادخػخ وسػعا فػي اجتشػاب الخصػأ مدتذػيجا 
بقػػػؿ ابػػغ األجيػػخ فػػي )مثمػػو الدػػائخ( " لػػيذ الفاضػػل مػػغ ال يعْغمعػػْط، بػػل 

احسػػػج بػػػغ حجػػػخ  الفاضػػػل مػػػغ ُيععػػػّج غمصػػػو" واف أردد مػػػع شػػػياب الػػػج غ
 العدقبلني : 
َْااااااااااااٗ عاااااااااااا١ّذج ٠ااااااااااااح  ىحٌ

 جٌشماااااح ذاااااحخ ٌاااااٗ ٚجفاااااطف
 

ُٖ سجَق ئْ  ُْاااااااااااااْذ ِْٕاااااااااااااح  َف

 فُغااااااااْذ ١ًّرااااااااح ضؿااااااااْذ ٚجْ
 

افل  لعْيذع  وعأعفْ وحدبي بيحا انشي سعيت    ْندع ػا إلالَ  للئْلل ػععى مع  وعأعفَ *  سع
ْعيعوُ  ْػؼع  سع دعاءع  ُيْجدعاهُ  ُجعَ *  ُ خعى  سع  . اأْلعْوفعى اْلجع
 
 
 

 املؤلف                                                           
  



 

 

 

 

 الفصل األّول
 

 
 املرٜعٕٛ َٚكدَٛ ايرباَر ٚصعٛب١ ايًػ١ ع٢ً غري املتدصصني 
  ايعالق١ بني نّتاب ايصشاف١ ٚاملرٜعني 
  أخطا٤ املرٜعني ٚايصشفٝني أمنٛذدات َٔ 
  نٝف ْكًٌ َٔ أخطا٤ اإلعالّ املطُٛع 
 ٓ١ٝ كطَٔ املآخر ايصٛت١ٝ ٚاي 
  املآخر ايصسف١ٝ َٔ 
   املآخر ايٓش١ٜٛ ٚايرتنٝب١ٝ َٔ 
  املآخر املعذ١ُٝ ٚايدالي١ٝ َٔ 
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 املرٜعٕٛ َٚكدَٛ ايرباَر ٚصعٛب١ اّيًػ١ ع٢ً غري املتدصصني

 
يطغ بعػس السػحيعيغ ومقػجمي البػخامج اف عسميػع  شتيػي بتػصػيل 
الحقػػائه بسختمػػف مشاحييػػا إلػػى أذىػػاف الشػػاس ورسػػػخيا فييػػا، وبالتػػالي 
ُيععػػّجوف انفدػػيع صػػحفييغ نػػاجحيغ، ولػػػ كػػاف ذلػػظ عمػػى حدػػاب الشػػػاحي 

فميدػػت الشاحيػػة التػصػػيمية ىػػي كػػل شػػيء فػػي األخػػخى. وىػػحا خصػػأ كبيػػخ، 
العسمية اإلعبلمية، بل قج تكػف ىشاؾ نػاح ميسة، كالشاحية الػججانيػة مػغ 

    حب وكخه، وسخط ورضا، وفخح أو حدف. 
وىشػػاؾ الشاحيػػة االجتساعيػػة بسػػا فييػػا مػػغ نطػػاـ أو فػضػػى وبسػػا 
حه يديصخ عمييا مغ حخية أو قيػد وعمى اإلعبلمي أف يكيف نفدػو مػع ىػ

الشػاحي كّميا. إّف الرحفي أو السحيع تتاح لو فخص كثيخة لتكػيغ عبلقػات 
شيبة مع الشاس، إذا كانت صمتو بيع قائسة عمى االحتخاـ الستبادؿ وتقػج خه 

 لسذكبلتيع. 
ومػػػػغ الخيػػػػخ أف يطيػػػػخ السػػػػحيع أو الرػػػػحفي عمػػػػى شبيعتػػػػو ألّف 

برػػيختيع  حدػػو الشػػاس بفخاسػػتيع ونفػػاذالطيػػػر بغيػػخ ذلػػظ نفػػاؽ وريػػاء ي
وأيًزا بفصختيع، والسػحيعػف يعمسػػف اف خيػخ مػغ يحكػع عمػى السػحيع إّنسػا 
ىع الشاس، ومتى أحذ الشاس روح الخياء فػي مػحيعيع فػانيع ال يصسإشػػف 

 إليو وال  ثقػف بو، جع انيع قج يأخحوف عشو ىحه الرفة الحميسة.  
 وكسػػا ىػػػ معػػخوؼ فػػاف اإلعػػبلـ برػػػرة عامػػة ُيععػػّج واجيػػة لمحيػػاة،
واإلعبلميػػػف فييػػا يكػنػػػف مجتسعػػًا فاضػػبًل راقًيػػا يقػػييع عثػػخات الدػػابقيغ 
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مسغ تعخضػػا ألخصػاء جسػة قبػل أف  ػفقػػا إلػى الرػػاب وتدػتقيع خصػاىع 
عمى دروب ىحه السيشة. كحلظ  تصمب مغ اإلعبلمييغ والءىػع لمجيػة التػي 
 يعسمػػػف فييػػا والػػػالء ىػػحا ىػػػ بحػػج ذاتػػو والء لمػػػشغ، وبالتػػالي يخمقػػػف 
 مجتسًعا متساسًكا قػًيا ناجًحا، ما  شعكذ ذلظ عمى السجتسع الكبيخ... 

ىػػحا مػػغ ناحيػػة ، ومػػغ ناحيػػة أخػػخى، فػػاف تعخضػػي لمغػػة اإلعػػبلـ بالشقػػج 
والترػػيب لػػيذ انتقاًصػػا مػغ مشذػػإي ىػػحه اّلمغػة ومدػػتعسمييا، أو التقميػػل 

، أو مغ الجيج الكبيخ الحي  بحلػنو في تقجيع أفكػارىع مكتػبػة أو مدػسػعة
أفكار غيخىع مقخوءة بمغة صحيحة، وإّنسا دافعػي األساسػي ليػحا الشقػج ىػػ 
األخح بيج مػغ  شذػج الكسػاؿ المغػػي مػغ أصػحاب القمػع والمدػاف، وبخاصػة 
السحيعػف، ومعجو البخامج اإلخبارية ورجػاؿ الرػحافة، لسػا اعخفػو مػغ اجػخ 

 لغة اإلعبلـ مغ االرتقاء بمغة الشاس أو االنحجار بيا .
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اب اٌصحافح واملزَؼنيا
ّ
 ٌؼاللح تني ور

 

 تستعػػػػف  -مػػػغ بػػػيغ رجػػػاؿ اإلعػػػبلـ –الرػػػحافة  واذا كػػػاف كّتػػػاب 
بسيػػدات كثيػػخة ، مشيػػا حرػػػليع عمػػى الػقػػت الكػػافي لتشقػػي  مػػا يكتبػػػف 
ومخاجعتو، جع وجػػد السرػح  أو السخاجػع الػحي  تبلفػى مػا قػج  شػج عػشيع، 
ألّف معطػػع األخصػػاء يػػأتي فػػي الزػػبط بالذػػكل، وىػػػ مػػا ال يطيػػخ اجػػخه فػػي 

عػس العػحر لمسػحيع الػحي قػج ال فانشػا يجػب اف نػتمسذ ب –السادة السكتػبة 
تتاح لو فخصة السخاجعة والزبط والحي قج ال يدتصيع اف يحفػي مػغ زالتػو 

 المدانية ما تخفيو الكتابة.   
واذا كانػػت الرػػحة اّلمغػيػػة مصمًبػػا عدػػخًا حتػػى عمػػى الستخررػػيغ، 

نقػػجر مػػجى صػػعػبتيا عمػػى غيػػخ الستخررػػيغ سػػػاء أكػػانػا مػػغ  فبلبػػج اف
كّتاب السقاالت أـ مغ قارئي الشذخات، أـ مغ محيعي الخبط، أـ مػغ مقػجمي 
البخامج، والػاجب ىشػا أْف نقػجـ ليػع العػػف والسدػاعجة، واف نزػع أمػاميع 
 بعس اليفػات التي قج ال  شتبيػف إلييا، وال يفصشػف إلى وقػعيا مشيع. 

أضػػػغ أف أحػػػًجا عمػػػى وجػػػو األرض يسكػػػغ أْف  ػػػجعي لشفدػػػو ومػػػا  
العرػػسة مػػغ الخصػػأ المغػػػي، وبخاصػػة إذا لػػع يأخػػح فخصػػتو مػػغ السخاجعػػة 

 والتجقيه والزبط بالذكل. 
فسػػػػثبل سػػػػسعت احػػػػج خصبػػػػاء الجػامػػػػع يقػػػػػؿ : )مجػػػػالذ الغعْيبػػػػة  

والشسيسة( بفت  الغيغ وسكػف الياء.. والرحي  )الغليبة( بكدخ الغيغ ومػج 
ـّع( مػػع اف كمسػػة )ميػػاـ( ال يػػاء... وأخػػخ سػػسعتو يقػػػؿ: )مػػغ صػػفاتع وميػػا

 مسشػعة مغ الرخؼ. 
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 ِٓ أخغاء املزَؼني واٌصحفُني خأمنىرخا
 

 مغ ذلظ ...
ج( )بكدخ الجيع والرػاب بفتحيا( . :* قػؿ أحجىع  )إّنو لشا نعع األب والجل

 .(بفتحيا والرػاب بزع الجاؿ( )فأرُدوه قتيبًل ) :اآلخخ وقػؿ* 
تػىسػًا أّف الكمسػة مػغ جسػع السؤنػث الدػالع ( )قػج خدػخ مباراتلػو) :وقػلو -

 .(والرػاب بفتحيا
 .(بفتحيا بدكػف البلـ والرػاب( )اصعب الحْمقات) :وقػلو -
 .(برخؼ مبل يغ( )مبل يٌغ مغ الشاس) :وقػؿ احجىع -
بت أعساؿ عشف) :وقػلو -  والرػاب بكدخىا. (بفت  الذيغ( )نعذع
 بفتحيا(. والرػاب بزع القاؼ( )الُقػا حتفيع) وقػلو-
 .(بجاًل مغ جبلث مإة( )جبلث ماءة قتيل) :وقػلو -
بشرب أكثخ مع أنيا ( )مزى عمى إقخاره اكثخع مغ سشة) :وقػؿ إحجاىغ -

  .(فاعل مخفػع
 مػع  ػـػ بشرػب( )بتحج ػج  ػػـع الثالػثل عذػخ مػغ أ مػػؿ) :األخػخى  وقػؿ -

مػع أنيػا مبشيػة عمػى الفػت  لتخكبيػا مػع  مزاؼ إليػو، وجػخ الثالػث أنيا
 .(عذخ

بشرػػب تػجيػػو مػػع أنيػػا فاعػػل ( ) تدػػشى ليػػا تػجيػػوع شاقاتيػػا) :وقػليػػا -
 .(مخفػع
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ولع  ػشج أحػج السػحيعيغ القػج خيغ والسعػخوؼ بتسكشػو مػغ اّلمغػة، لػع  ػشج * 
 ىػ اآلخخ مغ بعس اليفػات.

)بخفػػع اسػػع إّف ومػػغ ذلػػظ قػلػػو : )إّف مػػغ حػػّه كػػل دولػػة البقػػاُء... (  -
 الستأخخ(.

بجخ الخامذ بالكدخ( ، ( )أ مػؿ القادـ مغ عذخ إلى الخامذل ) :وقػلو -
 بجاًل مغ السقبل. (ولفطو كمسة )القادـ

  .(عمى إعبلف عجـ اعتجاء( )وقّعت عغ إعبلف...) :وقػلو -
 ....(الجكتػر ُيقجـ...( )يقـػ الجكتػر) :وقػلو -
 ... ...(نعْبح استخجاـ القػة..( ).التي تجعػ إلى بعحْ ) :وقػلو -
 إحجاىغ ضسغ نذخة األخبار "شكا ذوي السعتقميغ" ... :وقػؿ -

 والرػاب : ذوو ...
 ومحيع نذخة اخبارية قاؿ : "اعتقاؿ مجراء فخوع السرخؼ الدراعي"  -
 والرػاب : مج خي    
 وقػؿ أحج مقجمي البخامج .. -

 "السكاف الحي يرعب الشػـع فيو" .
 والرػاب : الشػـُ .

 * وسجمت الرحف الكثيخ مغ األخصاء واليفػات نحكخ مشيا :
 )في المحطة الحي انتيى فييا مجمذ الػزراء...( والرػاب : التي .. -
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)الصالبات تكتدحغ السخاكد األولػى فػي اإلعجاديػة( وصػحتيا )يكتدػحغ(  -
أّ تيػػػا الكمسػػػة( وصػػػحتيا )ابكػػػي( بيسػػػدة وصػػػل، ويػػػاء  وكػػػحلظ : )إبلػػػظ
 السخاشبة. 

 )كأنو زئخ نداء( ... والرػاب )زيخ(. -
)أنػػتل تفػػخشيغ فػػي رجػػل رائػػع دوف أف تػػجريغ( والرػػػاب )مػػغ دوف أْف  -

 تجري( 
)وبقػػي أف يخررػػػا عػػامػًدا كػػل أسػػبػع لعػػخض األزيػػاء( )والرػػػاب :  -

 عسػًدا( 
 )يعشي : إزاء( )إّنو  داء ىحا الترخؼ(  -
)إّف جبلجػػة صػػػاري  مػػغ الخسدػػة الػػح غ أشمقػػتيع لبشػػاف...( )والرػػػاب  -

 التي ..( .
)مػػغ خػػبلؿ اسػػتعخاض السبػػادرتيغ التػػي قػػجميسا الدػػيج...( )والرػػػاب  -

 المتيغ...( .
 )شخؽ كل األبػاب واستشفاذ كل األغخاض( )والرػاب استشفاد بالجاؿ( . -
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 وُف ٔمًٍ ِٓ أخغاء اإلػالَ املغّىع؟ 
 

السدػػسػع الػػحي ال يخفػػي شػػيًإا مػػغ  اإلعػػبلـ أخصػػاء مػػغ لكػػي نقمػػل
يجػػب أف نتخػػح جسمػػة مػػغ  -بخػػبلؼ اإلعػػبلـ السكتػػػب –أخصػػاء السػػتكمع 

اإلجػػػػخاءات ،  وكّميػػػػا تتعمػػػػه بالشذػػػػخات والبػػػػخامج اإلخباريػػػػة والتعميقػػػػات 
إاّل لمستسكشػػػيغ مػػػغ اّلمغػػػة، الدياسػػػية التػػػي يفتػػػخض أاّل يدػػػس  بقخاءتيػػػا 

 القادريغ عمى اإللقاء الدميع، ومغ ىحه اإلجخاءات : 
 لػػو يدػػس  كػػاؼ بػقػػت قخاءتيػػا قبػػل لمسػػحيع اإلخباريػػة الشذػػخة تدػػميع -1

 وضيفػة عمػى التعػخؼ يسكػغ حتػى الجسمػة معشى وفيع  مبذ، ما بزبط
 الكمسة نصه في -أحياًنا - التخدد مغ بجاًل  فييا، كمسة كل

 عػػػجـأو  الجسمػػػة، معشػػػى فيػػػع عػػػجـ مػػػغ األخصػػػاء بعػػػس تػػػأتي كػػػحلظ
 : مثاؿ ذلظ فيسيا في التػفيه

خّع  نح خٌ  الحخب )ىحه-  . مدتصيخ( بلْذخ )نح خُ : قخُأت التي. مدتصيخ( بلذع
 . يحجد وصػابيا. الشػاب مجمذ مياـ -بالجيع - يججد )الخئيذ
قػػاؿ : حػػيغ  سػػالع مػػحكخ جسػػع أنيػػا عمػػى السثَشػػاة الكمسػػة مػػحيع قػػخأ

يو( مغ الطخوؼ أكثخ )رئيذ مجمذ إدارة الذخكة ُ جرؾ حجعع   وكاف. مشافلدل
ْيو؛: يقخأىا أف يجب  .فقط اجشافل  مشافدافل  لو كاف ألنو مشافلدع
 نتجشػػب حتػػى باألرقػػاـ، ال بػػالحخوؼ الشذػػخة فػػي الػػػاردة األعػػجاد كتابػػة -2

 ناحيػة انحػخاؼ أي نتجشػب وحتػى ُتحرػى، ال كثيخة وىي العجد، أخصاء
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 مػحيع مشػو  شجػػ يكػاد ال انحػخاؼ وىػػ العاميػة، بالميجػة األعػجاد نصه
 .الشذخة قارئي مغ

 ، ومػا فحات عجة ليحا السػضػػع فػي الفرػل الثػاني)وقج أفخدت ص
 كتبت األعجاد أف لػ السحيع مغ تقع أف يسكغ كاف اآلتية األخصاء أف أضغ
 .بالحخوؼ لو
 (ٕٗٓ) لػػو كتػػب العػػجد أف وواضػػ . راكػػب( وأربعػػوْ  مإتػػيغ بمغػػت )التػػي -أ

 الخصػأ ىػحا في وقع راكب، ومإتي أربعة بمغت التي: يقػؿ أف مغ فبجاًل 
 .البّيغ

 تبمػغ: لػو كتػب قػج العػجد أف فػاضػ  عاًمػا(، عذخ أحج ..إحجى )تبمغ -ب
ًثػػا فبػػجأ عاًمػػا، (ٔٔ)  أنػػو اكتذػػف جػػع التسييػػد، تأنيػػث اعتبػػار عمػػى مؤنّل

 .نصقو وصح  فعاد محكخ
 وجػج حػيغ السػحيع ارتبػظ فقج. وجبلجيغ وإجشاف مإة وتدع ألف عاـ مشح -ج

 وىػػ اإلعخابػي، مػقعػوإلػى   تشبػو فمػع (ٕٖٜٔ) كيحا كبيًخا رقًسا أمامو
 .( اجشيغ) لفع فخفع الجخ،

 ومثل ذلظ .. 
لع يعارضيا إاّل اجشػي عذػخ ي عذخة الف شخز، تدعة عذخ شائخة اجشت-

 في السإة فقط .
 كػافإذا  إالّ  اإلخبارية البخامج في بالسذاركة شخز ألي الدساح عجـ -3

 البػػػػخامج فػػػػي السذػػػػاركيغ مػػػػغ وىشػػػػاؾ نػعػػػػاف. العخبيػػػػة لّمغػػػػة متقًشػػػػا
 :وىسا اإلخبارية،
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 اإلذاعيػػػف  والسعمقػػػف  العػػالع، عػاصػػع فػػي والسخاسػػمػف  السشػػجوبػف، :أٚال
 بحكػع لغيػخه قجوة ىحا القدع يجب أف يكػف  والحي يسثل. اليػاء عمى

 ملػغ -األسػف  مػع -وقػج نجػج مػغ السدػؤوليغ  األقػل، عمػى مشربو
 : ىؤالء ومغ أخصاء الفريحة، عمى حفاًضا اإلذاعييغ الستحججيغ أبعج
( )بشرب القمه )استسخار  التػتخ( . والتػتخع

 و)جمذ الشائب بيغ الخئيداف ...(  الدعيساف، تػجيا جع
 

 :ايعامل ٚحتسٜفاتِٗ  عٛاصِ يف َٚٔ أخطا٤ املساضًني

 .السذجدة( والرػاب بزسيا البلـ )بفت  الَمغعػيات( )خبخاء
 )بفت  الػاو( خصأ وال مبخر لفتحيا.   واحجة، خصػة اتجاىيا في يعْخُصػع  مغ
 الفاعل، قبػلعو( . بشرب قبػلعو، العخاقي لمشطاـ يسكغ ما آخخ تكػف  )حتى
ـع  الجولي األمغ مجمذ عمى يجب  بشرػب الفاعػل  ....مػغ بأقل القبػؿ عج

 عجـ .
َفتيا( قصعػا ) تيا( مغ )بجال شل فع  .شع

: القارئػف لمتعميقات عمى األخبار وبخاصة إذا كاف كاتب التعميه ىػ ثاّْٝا
قارئو . ومغ األخصاء الرارخة والتي سسعتيا قػؿ السعمه )كاف مػغ 

 .ُقبْيل تحريل الحاصل( 
 بح يف املػازنني ْٛعٝات تعدد عٔ احلدٜحإىل  ٖٚٓاى ْكطتإ جتسْا

 :ٚايطٝاض١ٝ  اإلخباز١ٜ ايرباَر
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 قدػػػع يقػػػجميا التػػػي- األخبػػػار نذػػػخات تدػػػتغخقو الػػػحي الػقػػػت اف :األٚىل
 اإلعػػػػبلـ أجيػػػػدة تزػػػػيفو مػػػػاإلػػػػى  بالقيػػػػاس -باإلذاعػػػػة السػػػػحيعيغ
 التعميقػػات مثػػل- األخبػػار نذػػخات غيػػخ إخباريػػة مػػادة مػػغ السدػػسػعة
 ورسػػػائل اليػػػػاء، عمػػػى ومعكػػػع اإلخباريػػػة، والتحمػػػيبلت الدياسػػػية،
  السدتسعيغ، أسإمة عغ واإلجابة مدؤوؿ، مع وحػار السدتسعيغ،

كقػػػؿ إحػػجاىغ فػػي اإلجابػػة عػػغ سػػؤاؿ مدػػتسع : )إعصػػاء الفخصػػة 
 السشػجوبيغ بزع )جسارىا(( ورسائل–لمجيػد الجبمػماسية حتى تؤتي جساُرىا 

ا ضػػإيل وقػػت فيػػػ  والسخاسػػميغ  وقػػت معطػػع تذػػغل األخيػػخة فػػالبخامج. جػػج 
 فييػػا وتتفػػاوت مشزػػبصة، غيػػخ بمغػػة تقػػجـ بػػخامج وىػػي اإلخباريػػة، السػػادة

 عشػج السػحيعيغ صػػرة يذػّػه وىػحا. كبيػخة درجػاتإلػى  الستحػججيغ مدتػيات
 قميػل مشيا نريبيع أف مع األخصاء، ىحه وزر عمييع يزع ألنو السدتسع؛
 .اآلخخيغ أخصاءإلى  بالقياس
ــ١  مػػغ لػػو يخزػػع ومػػا مػاصػػفات، مػػغ السػػحيع فػػي يذػػتخط مػػا أف: ايجاْٝ
 الستحػججيغ مغ غيخه عمى يعسع أف يجب دورات مغ لو يقجـ وما اختبارات،

 األداء، مػػغ واحػػج مدػػتػى  عمػػى الجسيػػع يكػػػف  حتػػى اإلذاعػػة، داخػػل مػػغ
 .اإلتقاف مغ عالية وبجرجة

التشبيو عمى السحيع بترحي  ما أخصأ فيػو إذا اكتذػفو قبػل إنيػاء   - 4
 االعتحار عغ ذلظ.الجسمة، مع 

 الكػػخاـ، مػػخور أخصػػائيع عمػػى يسػػخوف  السػػحيعيغ معطػػع أف الحطػػت وقػػج
 :ذلظ في  تفاوتػف  فيع ذلظ ومع لترحيحيا، يعػد مغ مشيع وقل
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 تشبيو . دوف  مرححة الكمسة يعيج فسعطسيع -أ
لفع، ) أو( ، بيغ الشصقػيغ، ويغمػب ىػحا الشػػع عمػى  عسلوبعزيع يدت -ب
   -أيًزا– اإلذاعات العخبية أكثخ
وبعزيع يعتحر جع يعيج الكمسة مرححة، وىحا الشػع نادر الحجوث كأف  -ج
، جػع (عفػًػا)خصػأ فػي قػخاءة الػخقع قػاؿ: أف أا ، وبعػج ا معيًشػحجىع رقًسػأيقخأ 

 .ا ، وإّنسا كاف في قيسة العجد أعاده مرحًحا، )لع يكغ الخصأ لغػيً 
 جػػع )عفػػًػا(،: فقػػاؿ خصػػأ، نصػػهإلػػى  لدػػانو سػػبه األنػػػاء إّف خبيػػخ -

 . نصقو صح 
...  عفػػًػا العػػخاؽ، مػػغ االندػػحاب )بعػػج: وأحػػجىع اخصػػأ فػػي قػلػػو  -

 الكػيت(.
 شسػحػػػػاتل  )مػػػػغ...  عفػػػػًػا اإلرىػػػػابييغ، شسػحػػػػاتع  مػػػػغ الحػػػػج: واآلخػػػػخ  
 اإلرىابييغ(.

 مإػة بػل يابػاني، ) ػغّ : بل، إذ قاؿ أحجىع: لفع مشيع يدتعسل مغ ونجر -د
 .ياباني(  غ

 كاتػبإلػى  تعػػد أخصاء مغ الشذخة في  خد ما بترحي  لمسحيع الدساح -5
 . الدامعإلى  وصػلو قبل الخصأ تجارؾ يسكغ وبحلظ الشذخة

 :يأتي ما ترحيحيا يجب كاف التي التحخيخ أخصاء فسغ
 ال أحجًا  جعػ إلى إىساؿ الجانب العمسي . -أ 
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 )وكػاف الحخب( ويبلت السشصقة لتجشب الدمسى بالحل متسدظ )العخاؽ -ب 
والػزارة متسدكة بالقخارات لتجشيب  .السشصقة( لتجشيب: يقخأىا أف حقو

 )وليذ لتجشب( . ػرالسحطالصمبة الػقػع في 
 السكالسات( )والرػاب بالتشرت( . عمى بالترشت )سيقـػ -ج 
 ( والرػػاب فػي.تقػػؿ.. مػضػػعاتيا إحػجى فػي .... صػحيفة )كتبت -د 

 مػضػعاتيا. احج
العػػخاؽ( إلػػى  وصػػمت التػػي الػػجوليوالبشػػظ  الشقػػج صػػشجوؽ  بعثتػػي )مػػع -ه 

 .والرػاب وصمشا..
اسػػػػتقبل السػػػػج خ العػػػػاـ المجشتػػػػيغ التػػػػي وصػػػػمت إلػػػػى السؤسدػػػػة  -

 وصمتا( . )والرػاب التي
أو  القرػػيخة، الجسػػل باسػػتخجاـ اإلخباريػػة الشذػػخات تحخيػػخ عشػػج االلتػػداـ -6

 أجدائيػػا بػػيغ العبلقػػات اكتذػػاؼ يكػػػف  حتػػى الستعمقػػات قميمػػة البدػػيصة
 .ميدػًرا سيبًل 

 تػجربػا مػا بتجػاوز ليػع الدػساح وعػجـ الػخبط، بسػحيعي االىتساـ ضخورة -7
 لدػج ليػع يكتػب مػا ضػبط ضػخورة كحلظ. الخصأ في يقعػا ال حتى عميو
أو  حكسػة،أو  شػخي ، حػج ثأو  قخآنيػة، كآيػة الػقتية الفخاغات بعس
: قػػػؿ إحػػجاىغ إلػػى  أشػػيخ الخرػػػص ىػػحا وفػػي. ذلػػظ نحػػػأو  نػػادرة
 أف مػػغ بػػجال مدػػمًسا"(  ػػؤذي أف لسدػػمع يعُحػػل   ال: "الحػػج ث فػػي )جػػاء
لّ  ال: تقػؿ  .يعحل

 :يأتي ما يجب والتمفاز اإلذاعة في لمعامميغ التجريبية لمجورات بالشدبة -8
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 الػػخبط مػػحيعي مػػغ وبخاصػػة الػػجورات ىػػحه مػػغ الكبػػار اسػػتثشاء عػػجـ -أ 
 أمػػػػػاـ بالتحػػػػػجث ليػػػػػع يدػػػػػس  الػػػػػح غ األخبػػػػػار شػػػػػبكة ومػػػػػػضفي
 .الجاخميأـ  الخارجي البث في سػاء )السيكخفػف(

 بحػػافد فييػا والشجػاح الجورة حزػر وربط الجج، مأخح الجورات أخح -ب 
 مػػع التيػػاوف  وعػػجـ ذلػػظ، نحػػػأو  تخقيػػات،أو  مكافػػآت،أو  ماديػػة،
 .السقرخ

 أف الحطػػت فقػػج الشحػػػ، قػاعػػج عمػػى اّلمغػػة دورات فػػي التخكيػػد عػػجـ -ج 
 أكثػخهأّمػا  السػحيع، كػبلـ فػي يقػع مػا أقل ىي الشحػي  الزبط أخصاء
  . الكمسة لبشية الزبط وأخصاء الرخفي، االشتقاؽ أخصاءإلى  فيعػد

أو  معػيغ، حػار في يذاركػف  الح غ السحيعيغ غيخ مغ الستحججيغ إلداـ -9
السدػػػتسعيغ إلػػػداميع  أسػػػإمة عػػػغ يجيبػػػػف أو  خػػػاص، بخنػػػامج فػػػي

 فسػػػغ. وإجابػػػاتيع أحػػػاد ثيع فػػػي الرػػػحيحة العخبيػػػة باسػػتعساؿ اّلمغػػػة
 في السعخوفة الكبيخة األسساء أصحاب مغ كثيخوف   تكمع أف السؤسف
  تكمسػػػػػا أف السكتػػػػػب اإلعػػػػبلـأو  األدبأو  االقترػػػػادأو  الدياسػػػػة
 .مذػىة عخبية بمغةأو  العخاقية، بالعامية

 اّلمغػػي، الشذػاز ىػحا مػغ السدػتسعيغ أذف تحسي أف اإلذاعة عمى والػاجب
 يدػػػتجب لػػػع وإذا. سػػػميسة بمغػػػة الػػػتكمع ضػػػخورةإلػػػى  الستحػػػججيغ تشبػػػو وأف

 شخائػه إحػجى تدػمظ أف اإلذاعػة عمػى فيجب ذلظ عمى يقجر لعأو  الزيف
 :جبلث 
 .الكبلـ لغة إجادة عشو ُعخؼ مسغ غيخه بو تدتبجؿ أفأّما  -أ 
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 أوال كبلمػػو يكتػػب بػػأف الدػػؤاؿ عػػغ السجيػػبأو  الستحػػجث ُتمػػـدأو  -ب 
 .لقخاءتوإليو  تجفعو جع وضبصو لترحيحو

 .لقخاءتيا السحيعيغ أحجإلى  وتجفعيا اإلجابة صياغة تعيجأو   -ج
وىشػػا )ال يسكػػغ االعتػػحار لزػػيه الػقػػت ألنشػػي الحطػػت إف إجابػػات 

 الستخرريغ تدّجل قبل إذاعتيا بسا ال يقل عغ أسبػع أو أقل( .
 اإلخباريػػة، الشذػػخات قػػخاءة مجػػاؿ فػػي الحطتيػػا أخػػخى  مذػػكمة وىشػػاؾ -11

 فػػي حتػػى -األجشبيػة اإلعػػبلـ مػغ دعػػظ- العخبيػػة اإلعػبلـ نصػػه وىػي
 والشصػػػه الخػػػاش  الشصػػػه عػػػغ الشطػػػخ بغػػػس مشيػػػا، السذػػػيػر نصػػػه

 .مشيا الرحي 
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 املآخز اٌصىذُح وإٌغمُح ِٓ 
 

 وىػػحه السآخػػح تتعمػػه بػػاإلعبلـ السدػػسػع وحػػجه مػػغ دوف السكتػػػب،
  . الدامع أذف وتجركيا الذفاىي، الشصه عشيا يكذف وإّنسا

 االضتدداّ املعٝب يًٛضا٥ٌ ايصٛت١ٝ غري ايًفع١ٝ: -1

وأىع جانب مغ ىحه السآخح، ما يخز جانب الرػػت واألداء ، أو 
السبلم  الشصقية غيخ التخكيبية السراحبة لمعسمية الكبلمية، والسذاركة ليا 

األصػػػات، مثػػل  أنسػذجػػاتفػػي أداء الخسػػالة اّلمغػيػػة، والسدػػتخجمة لتشػيػػع 
عشػػي بجرجػػة الرػػػت التػػخدد األساسػػي ودرجػػة الرػػػت، ونغػػيع الشبػػخ، والتش

لمترػيت الحي قج  تػ ػ  عمػى بعػس العػامػل التذػخيحية، ولكشػو  تػ ػ  
كػػحلظ عمػػى االنفعػػاؿ، ودرجػػة اىتسػػاـ السػػتكمع ومحتػػػى كبلمػػو( ، ونػعيػػة 
الرػػػت، ومػػجى ارتفاعػػو، وشػػػؿ الػقفػػة أو الدػػكتة )التػ ػػ  أو الدػػكتة 

 مممي جانية أو أكثخ(.  ٕٓٓلسجة يصمه عمى عجـ الترػيت 
% ٖٛوتأتي أىسية ىحه السفاتي  الرػتية مغ أنيا تشتج نحػ مغ 

مغ الخسالة اّلمغػية، كسا أنيا يسكغ أف تكػف ذات تأجيخ سمبي حيغ يداء 
 استخجاميا.

 :ػضػع ومغ أكثخ الدمبيات لفًتا لمشطخ في ىحا الس
أو السػػحيع، مثػػاؿ ذلػػظ  كثػػخة الدػػكتات والػقفػػات الخاشإػػة مػػغ الستحػػجث -أ

 :  ىكحا  الجسمة اآلتية
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دائًسػػا أسػػمػب  األعػػجاء * )وقفػػة(أسػػمػب الذػػتائع الػػحي  تبعػػو  فّ )إ
 .(السفدج غ

 قخأ ىكحا:تُ وكاف حقو أف 
 .السفدج غ( أسمػب )وقفة( دائًسا األعجاء  تبعو الحي الذتائع أسمػب إفّ 
 االسػتسخار أجشػاء فػي فالجسمػة. قخاءتيػا أجشػاء الجسمػة تشغػيع فػي الخصأ -ب

... آخػخ تشغػيع ليػا يرػب  انتيائيػا وعشػج معيغ، تشغيع ليا نصقيا في
، تشغػػيع ليػػا واالسػػتفيامية تشغػػيع، ليػػا التقخيخيػػة والجسمػػة. وىكػػحا  جػػافع

 .وىكحا رابع، تشغيع ليا والتػكيجية جالث، تشغيع ليا واالحتسالية
بػػػػيغ الرػػػػاعجة  والسدػػػػتػية، واليابصػػػػة، والرػػػػاعجة  )وتتشػػػػػع التشغيسػػػػات
 اليابصة، وغيخىا(. 

 انصباًعػػا -لمجسمػػة تشغيسػػو شخيػػه عػػغ- السػػحيع يعصيػػظ مػػا وكثيػػًخا
 وقػػج جج ػػجة، جسمػػةإلػػى  واالنتقػػاؿ بانتيائيػػا، تفاجػػأ جػػع الجسمػػة، باسػػتسخار
 بانتيػاء إحداًسػا تشغيسػو شخيػه عػغ السػحيع يعصيظ أف أي العكذ، يحجث
 انتيائيا. بعجـ تفاجأ جع الجسمة،

 مثاؿ ذلظ :
 اإلصخار(. مغ أشيخ جبلجة )بعج: الجسمة نصقت إحجاىغ

)جع سكتة مع تشغيع الػقػػؼ( ولكػغ حػيغ اسػتأنفت القػخاءة فػػج  الدػامع 
 . اإلصخار" ما دؿ عمى أف الجسمة مستجة(  مغ بقػليا "
 إسػبلميأو  عخبػي حػل بػيغ فػخؽ  )ال: لمجسمػة أحجىع عشج نصقػو فعل وكسا
 بتشغػػيع )الحػػل( بعػػج و ػػ . إذ السذػػكمة( حػػل فػػالسصمػب الحػػل كػػاف ميسػػا
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ونصقػػت احػػجى السػػحيعات الجسمػػة :  .مستػػجة الجسمػػة أف مػػع الجسمػػة، نيايػػة
تخكيػػػػا  جسػػػػاني مشيػػػػا قحيفػػػػة مػػػجفع عذػػػػخة خسػػػذ قػاتشػػػػا عمػػػػى اسػػػتػلت

اإلرىابيػف في ساحة القتػاؿ( . إذ وقفػت بعػج "مشيػا" بتشغػيع نيايػة الجسمػة 
 مع اف السعشى يقتزي الػقػؼ عشج ساحة القتاؿ. 

 :َعّٝبا ْطّكا األصٛات ْطل -2

 األصػػات بشصه ويتعمه سابقو، عغ أىسية يقل ال جافع  جانب ىشاؾ
 :معيًبا، ومغ أىع ىحه الجػانب  نصًقا بالحخوؼ( تجػًزا يدسى ما )أو
 تحػت وخرػًصػا الشصػه، فػي والسيسػػس السجيػر الرػتيغ بيغ الخمط -أ

تذػػييو أو  السعشى تغييخإلى   ؤدي ما. الرػتية السساجمة عامل تأجيخ
 والحػاء، العػيغ والدػيغ، الػداي والثػاء، الػحاؿ والتػاء، الػجاؿ :ومغ ذلظ 
 .والخاء الغيغ

 تشصػػه حيشسػػا ويخذػػى، يغذػػى: الثشػػائي كمستػػي بػػيغ المػػبذ والحػػع
 بالكمسػػة فتمتػػبذ الذػػيغ، تػػأجيخ تحػػت ميسػسػػة األولػػى الكمسػػة فػػي الغػػيغ
 فػػي الػػداي تشصػػه حيشسػػا ويدػػحخ،  دحػػخ: الثشػػائي كمستػػي بػػيغ. أو الثانيػػة
 بيغ. أو الثانية بالكمسة فتمتبذ الحاء، تأجيخ تحت ميسػسة األولى الكمسة
 .ميسػس صػت مشيسا أيا  مي حيغ وتمسي  تمسيع: الثشائي كمستي

 وأمثمة ذلظ كثيخة : 
 فػػػي الػضػػػع أف )تعتقػػػج: الجسمػػػة يقػػػخأ السػػػحيعيغ أحػػػج سػػػسعت قػػػجف
 التػػػاء تػػػأجيخ تحػػػت جػػػاء العػػػيغ فابػػػجاؿ...  أف )تحتقػػػج: ىكػػػحا (،..لبشػػػاف

 األخبػػار(، نذػػخة )إلػػيكع: العبػػارة يقػػخأ آخػػخ مػػحيًعا سػػسعت كسػػا. السيسػسػػة
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 البػػاء تػػأجيخ تحػت الخػػاء جيػخ حيػػث األغبػار(، نذػػخة إلػيكع: ىكػػحا )يقخؤىػا
 .الغيغ فتػلجت السجيػرة

 السساجمػػػة عامػػػل تػػػأجيخ تحػػػت والسفخػػػع السخقػػػه الرػػػػتيغ بػػػيغ الخمػػػط -ب
 عمػػى اّلمغػػة تذػتسل حػػيغ كػحلظ الخمػػط ىػػحا خصػػرة وتطيػػخ. الرػػتية
 (والصػاء التػاء) – (والرػاد الدػيغ): مثػل والسخقػه السفخع الستقابميغ

 ال -السخػخج  لقػخب نطػًخا التجػػز مغ شيء ومع ( .والزاد الجاؿ) –
 :مثل وذلظ والقاؼ، الكاؼ تصابقو،

 ..وتقج خ( )تكج خ وباض(، )باد وشاب(، )تاب وصاح(، )ساح
 التكػػػج خ )مػػػع: تشصػػػه حػػػيغ الذػػػج ج( التقػػػج خ )مػػػع: جسمػػػة والحػػػع

 األخصػاء بعس ضيػرإلى  التقابل صػتي بيغ الخمط ىحا أدى وقج الذج ج(
 .قارس( )بخد: مغ بجاًل  قارص( )بخد: الكثيخيغ كقػؿ لغتشا، في الذائعة

 والػبلـ الػخاء صػػتي بشصػه  ترػل مػا والتخقيػه التفخيع بأخصاء ويتعمه -ج
أو  ليسػا، السرػاحبة الحخكة نػع بحدب معيشة بأحكاـ يختراف المح غ
 جػػار وفػي السفخسػة، الدػػاكغ بعػج الػخاء فتفخع .السجاور الرػت نػع

 يػػاءأو  الكدػػخة جػػػار فػػي وتخقػػه. ورحػػيع( )راشػػج مثػػل واأللػػف الفتحػػة
إذا  إال تفخػع وال التخقيػه، فأصػميا الػبلـ. أّمػا ويخيػج( )رلْجػل،: مثل السج

مفتػحػػة )ويخػػتز لفػػع  نفدػػيا الػػبلـ كانػػتأو  مفخػػع، صػػػت جاورىػػا
 . الجبللة "هللا" بحكع خاص، إذ تفخع المو إاّل إذا سبقتيا كدخة(

: فقػاؿ األذاف بعػج الشبػػي  الحػج ث قػخأ الػحي السحيع خصأ و بج وبيحا
 يقػجـ كػاف الػحي اآلخػخ والسحيع الجبللة(، لفع )بتفخيع هللا(، رسػؿل  )مػلى
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 الجبللة( ، لفع )بتفخيع وتعالى(، سبحانو هللا )سائبًل : فقاؿ الجسعة لربلة
 بالكدػػخة تشػيشيػػا وحػػخؾ الجبللػػة، بمفػػع مػصػػػلة "سػػائبل"،: نصػػه أنػػو مػػع

 .الداكشيغ التقاء مغ لمتخمز
 الفرػي  نصقيػا يختمػف التػي األصػػات نصػه في العامي بالشصه التأجخ -د

 عبلمػػة صػػار فقػػج )الجػػيع( نصػػهإلػػى  نذػػيخ ولػػغ. العػػامي نصقيػػا عػػغ
 الرػحي  السعيػار ىػػ صػار حتػى ، لئلذاعػات والفزػائيات كافػة مسيدة

 .نجر ما والستحججيغ كافة ، إال لمسحيعيغ
 تشصػػػه التػػػي ظ( -ث -)ذ األسػػػشانية األصػػػػاتإلػػػى  نذػػػيخ ولكششػػػا

 االنحػخاؼ أجػخ ويطيػخ. أخخى  تارة أخخى  برػرة وتشصه تارة، لثػية أسشانية
 أسػػػعار فػػػي وبخاصػػػة األعػػػجاد، قػػػخاءة يطيػػػخ فػػػي مػػػا أكثػػػخ العاميػػػة نحػػػػ

 أجػخ ويطيػخ األخبػار نذػخة صػمب فػي يػأتي وقػج. الجػيػة والشذػخة العسبلت،
 .الجػية الشذخة خبلؿ السجف أسساء نصه في كحلظ العامي الشصه

 :ايكُس١ٜ" أٍ" ٚ ايػُط١ٝ" أٍ" بني اخلًط -3

 الرػػتاف، ويػجغع بعػجىا لسػا مساجػل صػتإلى  األولى البلـ تتحػؿ
 .آخخ صػتإلى  تتحػؿ وال بذخريتيا، فتحتفع الثانية البلـأّما 

 :اآلتية األصػات أحج وليياإذا  شسدية" أؿ" وتكػف 

 .ش -ر -ف -ض -ص -س -ز -ط -ت -د -ظ -ث -ذ
 :اآلتية األصػات أحج وليياإذا  قسخية وتكػف 

 .ج -ىسدة -ىػ -ح -ع -ؽ -غ -خ -ؾ -ؼ -ـ -ب
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 مػػع شسدػػية" أؿ" بشصػػه )أقػػائع(: يقػػػؿ السػػحيعيغ أحػػج سػػسعت وقػػج
 الذسدػػية  شصقػػػف  والسػػحيعيغ الستحػػججيغ كبػػار سػػسعت كسػػا .قسخيػػة أنيػػا
 :اآلتيتيغ الجسمتيغ في كسا قسخية،

 ".ككل العخاقي الذعب لجى"
 ".والتقج خ الػفاء مغ خمفية عمى"
 
 :ٚايكطع ايٛصٌ ُٖصتٞ بني اخلًط -4

 بالدػػاكغ، الشصػػه إلػػي بيػػا  تػصػػل التػػي تمػػظ ىػػي الػصػػل ىسػػدة
 :أحكاـ بثبلجة وتتسيد

 .قبميا بسا الكمسة وصل عشج الشصه في تدقط أنيا -أ

 .ىسدة مغ دوف  ألف صػرة في الكتابة في تطيخ أنيا - ب
 .معيشة بحخكة بيا البجء حيغ تزبط أنيا -ج

 وتطيػخ ،وصػبًل أو  ابتػجاءً  األحػاؿ جسيع في فتثبت القصع ىسدة أما
 .ىسدة فػقياأو  تحتيا ألف صػرة في الكتابة في
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 :يأتي فيسا الػصل ىسدة مػاضع وتشحرخ
 

 قشوس جٌّٙضز جألِػٍس جٌّٛجمِ

 أي جٌطْش٠ف  -ٔ

 ٚجٌغذجعِٟحمٟ جٌخّحعٟ  -ٕ

 ٚجٌغذجعٟ جٌخّحعٟ أِش -ٖ

 ٚجٌغذجعٟ جٌخّحعٟ ِقذس -ٗ

 أِش جٌػالغٟ جٌغحوٓ غحٟٔ ِنحسّس -٘
 

 

 

 ٚجٌغذجعٟ جٌخّحعٟ ِحمٟ -ٙ

 جٌّرٕٟ ٌٍّؿٙٛي 

 وٍّحش ِكقٛسز جؽٙش٘ح -7

 َجٌىطحخ -َجٌشؾً

 ِجعطفُٙ  –ِجّطمذ 

ُْ  - ِجّطمْذ  ِئعطفٙ

 ِجعطفٙحَ  -ِجّطمحد

ِّْذْي  -أ  ِىغٛس ج١ٌْٓ : ِج

ِْ -خ َّ  ِفطٛـ ج١ٌْٓ : ِجْع

ُْٔقش -ؼ  ِنَّٛ ج١ٌْٓ : ج

ّْطُمذ   جْعُطْخشؼ  –ج
 

-ِجِااااشأز-ِجْذاااآ-ِجْذٕااااس - جعااااُ

 جغٕطحْ -جغٕحْ

 فطكس 

 وغشز 

 وغشز 

 وغشز 

 وغشز 

 وغشز 

 مّس 

 مّس 

 

 وغشز 

 
 لغػػػة فػػػي يطيػػػخ الػصػػػل ىسػػػدة فػػػي الخصػػػأ معطػػػع أف وجػػػجت وقػػػج
 :أمخيغ في الستحججيغ

رعج في الػصل بيسدة الشصه - أ  قصػع، ىسػدةإلػى  تحػيميػا بسعشػى الكػبلـ، دع
 :اآلتية األمثمة في كسا
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 جٌقٛجخ جٌّػحي جٌىٍّس

 جإلعُ

 جغٕحْ

 جإلغ١ٕٓ

 جألِس

 جٌّكطٍس

 جّط١حد٠ًح

 جإلعطمحٌس

 ذٙزج جالعُ 

 ٚأف١د ئغٕحْ ِٕٙح 

 ضرذأ ٠َٛ جإلغ١ٕٓ 

 لنح٠ح جألِس جٌْشذ١س 

 فٟ جٌنفس جٌغشذ١س جٌّكطٍس 

 ٠طىٍُ ئّط١حد٠ًح 

 ٘زٖ جإلعطمحٌس ال ِْٕٝ ٌٙح 

 (ٔ)جالعُ

 جغٕحْ

 جالغ١ٕٓ

 جألِس

 جٌّكطٍس

 جّط١حد٠ًح

 (ٕ)جالعطمحٌس

 فػي تسثػل مػا أكثػخ ذلػظ تسثل وقج. بيا البجء حيغ بالذكل ضبصيا في -ب
 اليسػػػدة، بفػػػت  العخبيػػػة اإلذاعػػػات بعػػػس تشصقيػػػا إذ" اجشػػػيغ" كمسػػػة

 حػػيغ والدجاسػػي الخساسػػي ماضػػي فػػي تسثػػل كسػػا كدػػخىا، والرػػػاب
 :اآلتية الجسل في كسا لمسجيػؿ، مبشي ا يكػف 

 .(ٗ)الخئيديغ عمى (ٖ)اْقُترخ( اجتساع )في -
ـ" -  .(٘)خاشًإا استخجاًما اْسُتْخجل
 .(ٙ)بغجاد في أمذ اْخُتتلست -

                                           
 تشصه: اْسع بححؼ ىسدة "أؿ" وىسدة "اسع". (ٔ)
 وكحلظ في كمسات مثل: انتفاضة، اتحاد، اىتساـ، انزساـ، اقتخاح...إل .  (ٕ)
تػ   السحيع بعج كمسة "اجتساع" جع بػجأ بالفعػل الػحي بشػاه لمسجيػػؿ، ولكشػو  (ٖ)

 نصقو: الْقُترخ، وصػابو: ُاْقُترخ.
(ٗ) . خع  الفعل مبشي لمسعمـػ في الحقيقة، وصحة نصقو: اقتعرع
ـع نصقيا السحيع: الْسُتخْ  (٘) ـ.جل  ، وصحتيا: ُاْسُتْخجل
 ست. ت، وصحتيا: ُاْخُتتل نصقيا السحيع: الْخُتتلسع  (ٙ)
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 ىسػدةإلػى  القصػع ىسػدة تحػيػل بسعشػى عكدػية، قميمػة أمثمة سسعت وقج -
 .الطاىخة شكل يأخح لع ذلظ لكغ وصل،

  :ايرٖينأٚ  ايًطاْٞأٚ  ايبصسٟ ايطبل -5

 أسباب جبلجةإلى  تخجع التي المدانية اليفػات السقخوءة السادة في تكثخ -
 :ىي رئيدة

 :مثل البرخي، الدبه -أ
 ...مذعغ شارؽ الديج / شخيه الديج -
جػاءت فػي كمسػة العػيغ  مػعػج، الحػع اف يحػيغوحتػى / يعيغ وحتى -
 ...مػعج
 :مثل المداني، الدبه -ب

 ...أدت الحخب إف/ أو أدت الحدب إف -
 ....أوضاع عمى مشيا اّشمع/ مشيا أشمع التي -
 ...الشيائية السؤشخات عمى/ السؤتسخات عمى -
 ...الدسكية ةر ػ لمث/ السج خ العاـ -

 :مثل الحىشي، الدبه -ج
 العسل حخب/ العجو حخب وزراء أف -

 السػحيع أف ويبػجو العسػل، حػدب: ىػػ الشيايػة في الرػاب إفّ  الحع
 .الترحي  عغ فكفَ  الثانية لمسخة نفدو يرح  أف مغ خجل قج
 ...مػحجة أوروبية عسمة/ عخبية عسمة إصجار -
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 تدػس  ال قػج التػي العخبيػة الكتابػة شبيعػةإلػى  يعػػد مػا اليفػػات ىحه ومغ
 مثل أخخى، كمسةإلى  واالنتقاؿ تجاوزه، بعج إال الخصأ باكتذاؼ

 ..عاًما عذخ أحج/ إحجى تبمغ -
 .كافية قػاتع  للُتسعْخكلدع / للتعسعْخُكدْ  -
 ...بحلظ للُيععجّ / لعُيععجّ  -
ْت  التي - ضع تُ / فعخع  الريشية العاصسة عمى ُفخلضع

 ربسػا لترػحيحو، الستحػجثأو  السػحيع يعػد ماال الفمتات مغ وىشاؾ
 تشبػو ولػػ". ُمْقشلػع إنػحار بسشدلػة: "أحػجىع قػػؿ فػي كسػا الكامل، تشبيو لعجـ
َشع إنحار: "الشصه يكػف  أف يحتع الدياؽ أف ألدرؾ السحيع  ".ُمقع

 :ايٓطل َٔ خالٍ احلػ١ٜٛ األصٛات بعض إدخاٍ -6

 الستحػػػجث  ختجػػػل عشػػػجما خػػػاص بػجػػػو الحذػػػػية األصػػػػات تكثػػػخ
 أف  خيػػج حػػيغ ذلػػظإلػػى   مجػػأ السػػحيعيغ بعػػس أف الحطػػت ولكششػػي. كبلمػػو
)أحػػج السػػحيعيغ(  فعػػل كسػػا الكمسػػة، ضػػبط مػػغ لمتأكػػج فخصػػة نفدػػو يعصػػي
". عْقْقْقػػجه السقػػخر مػػغ كػػاف )الػػحي: فقػػاؿ مػػخات جػػبلث القػػاؼ نصػػه حيشسػػا
 ليزػػبط الجسمػػة أوؿإلػػى  العػػػدة فخصػػة نفدػػو يعصػػي أف أراد أنػػو وواضػػ 
 .صحيًحا ضبًصا الجاؿ

 :اإلعساب سسن١ َٔ بايطهٕٛ ايتدًص -7

 مبػػالغ وبذػػكل لمشطػػخ، الفتػػة برػػػرة السػػحيعيغ نصػػه فػػي ىػػحا يكثػػخ 
 أسػػأ ومػغ جسػبًل  ال مفػخدة كمسػات  شصػه كأنػو الستحػجث يجعل فيو

 :لحلظ األمثمة
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 "جج جهْ  عبلقوْ  وإنذاءْ  بذْار أسجْ  نطاـ إسقاط ىجفيا." 
  ْالسعجنيْة(.  )مع خبخاء مغ وزارْة الشفْط والثخوة 
 والدراعْو والرشاعْو( .)وفي مجاالت الشقل والصاقْو  -
 عمى القخار(. )تكػيغ مجسػعْو دوْؿ مدتعجْة لمسػافقةْ  -
  . ) ْوإنذاْء محصاْت ض( 

بدػػكػف الحػػخؼ التػػالي أو الدػػابه -* وقػػج  ػاجػػو السػػحيع بعػػس األحيػػاف
لمحخؼ الحي سػكشو فانػو يفزػل المجػػء إلػى حخكػة الػتخمز مػغ التقػاء 

إلعخابيػػة ، فيطيػػخ بسطيػػخ الدػػاكشيغ ، بػػجاًل مػػغ المجػػػء إلػػى الحخكػػة ا
 السخص  في اإلعخاب وىػ بخاء مغ ذلظ، وعمى سبيل السثاؿ : 

 "اكج الخئيذ األمخيكي"   )بجاًل مغ الخئيُذ( . -
 )افتت  السمْظ سمسافل بغ عبج العديد( بجاًل مغ سمساُف بُغ...( .  -
 )وقج تع في ىحه الجمدة اختيار الديج( .. )اختياُر... (  -
سخائيمية آالؼل السػاششيغ مغ دخػلو( )بجاًل مغ )مشعت الدمصات اإل -

 اآلُؼ...(  
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 اٌصشفُح املآخز ِٓ
 
 

 السآخػح تمػظ وىػي وتتعػجد، العرػخ لغػة فػي الرػخفية السآخػح تتشػع
 اشػػتقاقيا، وشػػخؽ  الكمسػػات ترػػخي  قػاعػػج مػػغ قاعػػجة عمػػى تخػػخج التػػي
 :اآلتية الرخفية األبػاب في الخصأ اشخاد الحطت ولكششي

 :ايتج١ٝٓ أخطا٤ -1

 بتثشيػػػة أحػػػجىسا  تعمػػػه التثشيػػػة بػػػاب فػػػي شػػػائعاف خصػػػآف  ػجػػػج
 الحطػت كسػا. وكمتػا كػبل باسػتعساؿ واآلخػخ ودعػػى، كبخى، مثل السقرػر،

 :اآلتي الشحػ عمى" أخ" كمسة بتثشية  تعمه جالًثا خصأ
 :السقرػر تثشية -أ

 فيقاؿ التثشية، عشج أصمياإلى  تخد جالثة كانتإذا  األلف أفّ  القاعجة
 رابعػػة كانػػت وإذا". عرػػػاف": عرػػا" تثشيػػة وفػػي" فتيػػاف": "فتػػى" تثشيػػة فػػي

 .ياء تبجؿ فراعًجا
 :اآلتية الخاشإة األمثمة اإلعبلـ لغة في وقخأت سسعت وقج
 

 جٌقٛجخ جألِػٍس ضػ١ٕطٗ فٟ ٌغس جإلّالَ جٌّفشد

 ّقح

َّّٝ 

 

 ُوْرشٜ

 دّٜٛ

 ّقحضحْ

 َّّطحْ

 ١َّّطحْ

 ُوْرشضحْ

 دّٛضحْ

 وحْ ٠طٛوأ ٍّٝ ّقحض١ٓ

 جٌذٌٚطحْ جٌَّْطحْ 

  ج١ٌَََّْطحْ جٌذٌٚطحْ

 جٌرٕطحْ جٌُىْرشضحْ 

 ألحَ دّٛض١ٓ ٍّٝ خقّٗ  

ٓ٠َٛ  ََّق

١ََّحْ َُْ  جٌ

١َّحْ َْ ُْ  جٌ

 جٌُىرْش٠حْ

 د١٠ّٛٓ
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 :وكمتا كبل استعساؿ -ب
 :وىسا المفطيغ ىح غ استخجاـ تحكساف قاعجتاف ىشاؾ
 ىػػػ السؤنػػث )ىػػحا لمسثشػػى" كمتػػا" و السػػحكخ، لمسثشػػى" كػػبل" تخرػػيز -ٔ

 الفرػي  غيػخ ومػغ. اإلعػبلـ لغػة عميو تجخي  أف يجب الحي الفري 
كلْمتعػػا   :الذػػػاذ فػػي قػػخئ  كسػػا السجػػازي، السؤنػػث مػػع" كػػبل" اسػػتخجاـ

ا َشتعْيغل آتعْت ُأُكمعيع  . اْلجع
 إعػػخاب وإعخابيسػػا االسػػع الطػػاىخ،إلػػى  أضػػيفاإذا  األلػػف إلداميسػػا -ٕ
 .الزسيخإلى  أضيفاإذا  وجخ ا نرًبا والياء رفًعا باأللف السثشى
 األمثمػة مػغ  بػجو كسػا القاعػجتيغ ىػاتيغ خػخؽ  اإلعػبلـ لغة في شاع ولكغ
 :اآلتية

 ججوؿ وضع "كبل" مكاف "كمتا"
 

 جٌقٛجخ جٌؿٍّس جٌطٟ ٚسدش ف١ٙح جٌىٍّس ِفشدز

 جِشأز 

 دٌٚس

 ٌغس

 ِٕيمس 

 لحِص وال جٌّشأض١ٓ 

 وال جٌذٌٚط١ٓ ضطٕحفغحْ فٟ ؽشجء جٌغالـ 

 أؾحد وال جٌٍّغط١ٓ 

 فٟ وال جٌّٕيمط١ٓ 

  وٍطح جٌّشأض١ٓ

 وٍطح جٌذٌٚط١ٓ

 وٍطح جٌٍّغط١ٓ

 وٍطح جٌّٕيمط١ٓ
 

 ججوؿ الخصأ في إعخاب كبل وكمتا
 

 جٌقٛجخ جٌؿٍّس جٌطٟ ٚسدش ف١ٙح ُٔٛ جٌىٍّس

 ِنحفس ٌٍن١ّش

 ِنحفس ٌالعُ جٌَح٘ش

٠طفاااااااك ِاااااااِ  ألْ والّ٘اااااااح ال 

 ِقٍكس جٌؾْد

 ٚ٘ٛ فحضف وٍطٟ ١ٕ١ّٗ 

 فٟ وٍطٟ جٌكحٌط١ٓ  

 ألْ و١ٍّٙح
 

فاااااااااااٟ وٍطاااااااااااح  

 جٌكحٌط١ٓ  
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 :أخ تثشية -ج
 مػغ ولكشيػا فيػو، الخاء تذجد الحي السزعف مغ ليدت" أخ" كمسة
 الشدػب فػي ردىػا يجػب الػػاو وىػحه. الػاو وىي المو، ححفت الحي الشاقز
 الرػحف إحػجى فػي وجػجت ولكششػي" أخػاف: "فيقاؿ والتثشية" أخػيّ : "فيقاؿ
 .األخػيغ تخاُصعع : وصػابو ،"األخيغ تخاصعُ : "اآلتية العبارة اليػمية

 :اجلُع أخطا٤ -2

: الثبلجػػة بػػالجسػع تتعمػػه العرػػخ لغػػة فػػي أخصػػاء وجػػػد الحطػػت
 األخصػػاء ىػػحه ترػػشيف السسكػػغ ومػػغ. التكدػػيخ وجسػػع الدػػالسيغ الجسعػػيغ
 :اآلتي الشحػ عمى
 .سالًسا مؤنث جسع السجسػعة )فعْعمة( عيغ ضبط في أخصاء -أ 
 .سالًسا مؤنث جسع السجسػعة )فلْعمة( فاء ضبط في أخصاء -ب 
 .سالًسا مؤنث جسع السسجودأو  السقرػر جسع في الخصأ -ج 
 .الدالع السؤنث وجسع التكديخ جسع بيغ الخمط -د 
 .الدالع السؤنث وجسع السفخد بيغ الخمط -ه 
 .تكديخ جسع السفخد جسع في أخصاء -و 
 .سالًسا محكخ جسع السقرػر جسع في الخصأ -ص 
 .خاط١٦ أخس٣ مجٛع -ذ
 :ضامّلا َؤْح مجع اجملُٛع١ )َفِع١ً( عني ضبط يف أخطا٤ -أ

 فانيػا العػيغ، صػحيحة" فعْعمػة" كانػتإذا  إنػو الرػخفية القاعجة تقػؿ
 إتباًعػػا بػػالفت  الكمسػػة عػػيغ تحخيػػظ يجػػب سػػالًسا مؤنػػث جسػػع جسعيػػا عشػػج
 .لفائيا
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 وتطػل بػالفت  تحخيكيػا يستشػع فانو العيغ معتمة" فعْعمة" كانتإذا  أما
 اإلعػػبلـ أجيػػدة فػػي بكثػػخة القاعػػجتيغ ىػػاتيغ مخالفػػة الحطػػت وقػػج سػػاكشة،

 :اآلتييغ الججوليغ مغ  بيغ كسا السدسػعة،
 فعْعمة صحيحة العيغ

 

جٌىٍّس 

 جٌّفشدز

 جٌقٛجخ جٌْرحسز جٌطٟ ٚسدش ِؿّّٛس ف١ٙح

 َؾٍْغس 

 َقٍْمس 

ٍّْس   َق

 

 َسْوٍس 

 َفْفَمس 

 

 َىٍْمس 

 َْٔذٚز 

 َْ٘ؿّس 

 

  َؾٍْغحش جٌّإضّش

  ضْذ جقذٜ جٌَكٍْمحش جٌٙحِس  

ّْالش جإلّال١ِس   ٌٛلف جٌَك

ّْالش  جإلّال١ِس جٌشد ٍّٝ جٌَك

 جٌؿضجء  َسْوالش

ّااااذَ ّمااااذ أٞ َفااااْفمحش ٌ خااااشجؼ ّاااآ    

  جٌش٘حتٓ

 ضكز٠ش٠س ّذز َىٍْمحش

َْٔذٚجش وػ١شز    فٟ 

َْٙؿّاااحش جٌؿ٠ٛاااس ٍّاااٝ   لاااذ ؽاااحسن فاااٟ    جٌ

 جإلس٘حذ١١ٓ

   َؾٍََغحش

   جٌَكٍََمحش

ٍََّحش    َق

 

   َسَوٍَحش

  َفَفَمحش

 

  َىٍََمحش

َٚجش   ََٔذ

ََٙؿّحش  جٌ

 

 فعْعمة معتمة العيغ
 

 جٌقٛجخ جٌْرحسز جٌطٟ ٚسدش ِؿّّٛس ف١ٙح جٌىٍّس جٌّفشدز

ٌْٛس    َؾ

ْٚسز  َد

ْٛذس  َٔ 

َٛالش  جٌىح١ِشج  فٟ ؾٌٛس ؾذ٠ذز ِٓ َؾ

ََٚسجش جٌطذس٠ر١ِس   فٟ جقذٜ جٌذَّ

ََٛذحش لٍر١س ّذز  ضْشك ٌٕ

ْٛالش    َؾ

َْٚسجش  جٌذَّ

ْٛذحش َٔ 
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 :ضامّلا َؤْح مجع اجملُٛع١ ِفِع١ً فا٤ ضبط يف أخطا٤ -ب

 ضػبصيا،  تغيخ ال فاءىا فاف سالًسا مؤنث جسع )فلْعمة( تجسع حيغ
 لحخكػػة واإلتبػػاع الفػػت ، فييػػا ويجػػػز ىػػي، كسػػا سػػاكشة فتبقػػى عيشيػػاأّمػػا 
 عػػغ القاعػػجة ىػػحه عمػػى السػػحيعيغ مػػغ كثيػػخ خػػخوج الحطػػت ولكششػػي. الفػػاء
  :اآلتية األمثمة مغ  بيغ كسا بالفت  الكمسة فاء ضبط شخيه

 

 جٌقٛجخ جٌْرحسز جٌطٟ ٚسدش ِؿّّٛس ف١ٙح جٌىٍّس

 ِخْذِس 

 

 

 ِسْقٍس

  

 فٍزز 

 ِمحذً َخَذِحضٗ جالؾطّح١ّس 

 ال ٔغطغٕٟ ّٓ َخَذِحضٗ

 َخَذِحش جٌٕمً جٌخحؿٌٛلف 

 جؽطشن فٟ وػ١ش ِٓ َسَقالش جٌفنحء

   جٌّٕيمسئٌٝ  َسَقالضٙح ؾ١ِّ أٌغص

 َفٍَزجش أورحدٔح 

  ِخْذِحش

 

 

 ِسْقالش

  

ٍْزجش  (ٔ)ِف

 

 :ضامّلا َؤْح مجع املُدٚدأٚ  املكصٛز مجع يف اخلطأ -ج
 :ىسا اجشتيغ كمستيغ في الخصأ تكخر
وات، -1 يعات؛ وصػػحتيا ُمْذػػتعخع ػػهُ  ُمْذػػتعًخى،: السفػػخدألّف  ُمْذػػتعخع  أفْ  ألفػػو فعحع

 عمػى القاعػجة الجسػع )تشصبػه فػي خامدػة ألّنيػا الجسػع؛ في ياء تبجؿ

                                           
خات" في جسع فلْقخة. وقػج سػسعت العبػارة:  (ٔ) تػخجع )قج يزاؼ إلى ىحا قػليع "فعقع

ػخات فػي دقػائه. ولكػغ يسكػغ ترػحي  ىػحا الجسػع وقبػلػو  مغ الشز جبلث فعقع
فػػي ). ((لغػػة جانيػػة فػػي فلْقػػخة)عمػػى أنػػو لػػيذ جسػػع فلْقػػخة، وإّنسػػا جسػػع فعْقػػخة 
خات، وفلقلخات  ( .المداف: وقيل في الجسع: فلْقخات، وفلقع
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 قػلػو احج السػحيعيغ فػي خصأ يطيخ ىحا وعمى. فراعًجا( الخابعة األلف
 العػػخاؽ يدػػعى التػػي السذػػتخوات قائسػػة رأس عمػػى: "نذػػخاتو إحػػجى فػػي

 ".عمييا لمحرػؿ
وعات، -2 ْزػػػخعاوعات،: وصػػػحتيا ُخْزػػػخع  فػػػي لػػػيذ: "الشبػػػػي  الحػػػج ث وفػػػي خع

ْزخعاوعاتل  ْزخعاء،: البقػؿ مغ األخزخ عمى ويصمه". صجقة الخع  وتجسع خع
ْزخعاوعات، عمى ػخ، عمػى وتجسع وُخْزخعة، خع ػارعة، ُخزع  عمػى وتجسػع وُخزع

ػػار،  الثبلجػػة الجسػػػع مػػغ واحػػًجا التجػػارة وزارة تدػػتعسل أف فيجػػب ُخزع
 .الخاش  الجسع مغ بجال الرحيحة األخيخة

 :ايطامل املؤْح ٚمجع ايتهطري مجع بني اخلًط -د

 السؤنػػػث جسػػػع وأف بالفتحػػػة،  شرػػػب التكدػػػيخ جسػػػع أف السعػػػخوؼ
 وبخاصػة الشػػعيغ، بػيغ خصػأ وقػػع الحطػت ولكػغ. بالكدػخة  شرب الدالع
  بػيغ كسػا بالفتحػة ونربو التكديخ، جسع معاممة السؤنث جسع معاممة في
 :اآلتية األمثمة مغ

 
 جٌقٛجخ جٌْرحسز جٌطٟ ٚسد ف١ٙح ؾِّ جٌّإٔع

 ذٕحش 

 عٍيحش  

 عّحش

 ؽرٙحش  

 لٛجش

 

 ففحش

 ١ٌص ذٕحَضٕح 

   ضٌٛٝ جٌشت١ظ عٍيحَضٗ

 جرج ّشفٛج عّحَش ٘زج جًٌّْ 

جعااطيحّٛج أْ ٠غشعااٛج جٌؾاارٙحَش ٚجٌؾااىٛن فااٟ     

 ٔفٛط جٌّغ١ٍّٓ قطٝ ٠غكد لٛجَضٗ ِٓ جٌكذٚد 

 أِش٠ىح ٌٓ ضشعً لٛجًضح ئٌٝ جٌّٕيمس 

 ضخطٍف ؽىًٍح ٚففحضًح 

  ذٕحِضٕح

   عٍيحِضٗ

 عّحِش

   جٌؾرٙحِش

ِٗ  لٛجِض

 لٛجٍش

 ٚففحٍش
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 جسػػع معاممػػة شخيػػه عػػغ أي عكدػػية، برػػػرة الخصػػأ يقػػع كػػحلظ
 مػػغ  بػػيغ كسػػا بالكدػػخة، ونرػػبو الدػػالع، السؤنػػث جسػػع معاممػػة التكدػػيخ
 :اآلتية األمثمة

 
 جٌقٛجخ جٌطٟ ٚسد ف١ٙحجٌْرحسز  جٌؿِّ

 ٌلنحز 

 أفٛجش

 أٚلحش

ّْ لنحِضٕح   ئ

 أفذس أفٛجٍش

 جْ جٌز٠ٓ ٠ََذّْٛ جألٚلحِش ضّشُّ 

 لنحَضٕح

 أفٛجًضح

 جألٚلحَش

 
 :ايطامل املؤْح ٚمجع املفسد بني اخلًط -هـ
 

 مفتػحػةأو  مخبػشػة بتػاء تشتيػي التي السفخدات بعس في الخمط كثخ
 نرػبت بالفتحػة نربيا مغ فبجال الدالع، السؤنث جسع مغ أنيا تػىع عمى

 :ىي كمسات جبلث في الخمط ىحا ورد وقج. بالكدخة
 جٌقٛجخ جٌْرحسز جٌطٟ ٚسد ف١ٙح جٌّفشد

 ُسفحش 

 ِرحسجز 

 ِْحٔحز

 قشجسز 

 ٚؾذٚج ُسفحش جٌمطٍٝ 

 لذ خغش ِرحسجِضٗ جألٌٚٝ 

ًّّ ِْحٔحِز قشخ جعطّشش غّحٟٔ عٕٛجش   ضك

 ضفمذ قشجسِضٙح 

   (ٔ)ُسفحَش

  ِرحسجَضٗ

 ِْحٔحَز

 قشجسَضٙح

                                           
مثميا في ذلظ مثل: ُفتات وُسػبات وُسػكات...  (ُفععاؿ)الكمسة مفخد عمى وزف  (ٔ)

 إل .
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 :تهطري مجع املفسد مجع أخطا٤ -و
 :فذسمت الجسع ىحا أخصاء تشػعت

 :مجَ  آخخه قبل ما جسع -1
  الجسػع في ىسدة  بجؿ وىحا الدائج، السجّ  بيغ الرخفية القاعجة تفخؽ 

 تبػج ل دوف  يطػل مػغ وىػحا األصمي، والسج وصحائف، صحيفة مثل
 .  (ٔ)ومعاير معيذة مثل

 )مزػيه( السفػخد أف وواضػ  )السزػائه(، مشصقػة: وسسعت احػجىع يقػػؿ 
 أي إبػػػػجاؿ، مػػػغ دوف  ىػػػي كسػػػػا تبقػػػى أف يجػػػب لػػػػحا. أصػػػمية اليػػػاء وأف

 يجػب التػي ومكيػجة، ومرػيخ، مريف،: كمسات )مزيه( ومثل. )مزا ه(
 .ومكا ج ومرا خ، مراي ،: عمى تجسع أف
 :ُفععبلء عمى أعْفععل جسع -2

 جسػػع" ُفْعػػل" عمػػى الرػػفة" أفعػػل" بجسػػع تقزػػي الرػػخفية القاعػػجة
 ُبْكػػعٌ  ُصػػع  : الكػػخيع القػػخآف وفػػي: وُبْكػػع وأبكػػع وُحْسػػخ، أحسػػخ مثػػل تكدػػيخ،
 .ُعْسي
اء نعيو، ال )ونحغ: في قػؿ احجىع  وجاء  . نجركو( ال ُبمعيع

يػػل" وزف  فػػي إال ُفععػػبلء الجسػػع يصػػخد ولػػع   ػػخد لػػع كسػػا بذػػخوط،" فععل
اء"  .(ٕ)الجسع ىحا شػاذ مغ العمساء رواه فيسا" ُبمعيع

                                           
ػا معععػايلرع ، وإف  (ٔ) ععْمشعا لعُكْع فلييع جع َكَشاُكْع فلي األعْرضل وع ْج مع لعقع وفي القخآف الكخيع: }وع

 كاف بعس الدبعة قج قخأىا: معائر. 
ػػػاء،  (ٕ) قػػػاؿ الدبيػػػجي فػػػي تػػػاج العػػػخوس مدػػػتجرًكا عمػػػى الفيخوزآبػػػادي: "الُبمعيع

َلجة.ككخم اء" ُمػع  اء، الُبمعجع
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 :ضامّلا َرنس مجع املكصٛز مجع يف اخلطأ -ص

 الفػػت  وبقػػي ألفػػو حػػحفت سػػالًسا مػػحكخ جسػػع السقرػػػر جسػػع إذا
شليغ ُكْشػػُتعْ  إلفْ  األعْعمعػػْػفع  وعأعْنػػُتعْ : تعػػالى قػػاؿ عمييػػا، لمجاللػػة : وقػػاؿ ،ُمػػْؤمل
 ْنعا وعإلَنُيع ْشجع ْيغع  لعسلغْ  عل  .األعْخيعار اْلُسْرصعفع

 :الجسع واو قبل ما بزع اآلتيتيغ الجسمتيغ قخأ مغ خصأ يطيخ ىحا وعمى
 ".لمتذاور مدتجُعػفع  أنتع" -
 ".بخاءتكع تطيخ حتى مدتبقليغ ستطمػف " -
ْيغع  مدتجععْػف،: فييسا والرػاب" -  ".مدتبقع
 :خاط١٦ أخس٣ مجٛع -ذ

فعػاة" جسعيػع خاشإػة جسػع مغ اإلعبلـ أجيدة في يذيع مسا  عمػى" وع
فلَيػػات، معػػجؿ ونقػػز السػاليػػج معػػجؿ )زيػػادة: مثػػل عبػػارات فػػي" وفلَيػػات"  الػع

فلَيػػػات( وصػػػفحة ػػػات،: صػػػػابو خصػػػأ ىػػػحا أف وواضػػػ . الػع فعيع  تػػػاء بحػػػحؼ وع
 .ياء ألفو وإبجاؿ السفخد في التأنيث
 الرػػحف إحػػجى فػػي جػػاء كسػػا" وديػػاف" عمػػى" وادع " جسػػع كػػحلظ يذػػيع ومسػػا
 ".أودية" والرػاب" الػدياف ىحه وتترارع"

 السعمقػيغ أحػج سػسعت وقج". أكلَفاء" عمى" ُكْفء" جسع كحلظ ويذيع
 أنرػػاؼ ال أكلَفػػاء مجرسػػيغإلػػى  حاجػػة فػػي نحػػغ: "يقػػػؿ  شػػاعخٌ  لسػػجرٌس 
 يعشػػي وال العسػػل، فػػي كفايػػةأو  كفػػاءة ذوي  مجرسػػيغ يعشػػي وىػػػ ،"شػػعخاء
 ".كفء" ال" كفيف" جسع" أكلَفاءألّف " مبرخيغ؛ غيخ مجرسيغ
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  إٌغة اىل اٌىٍّاخ أخغاء -3
وتحخيػخ الكتػب ،  اإلعػبلـ، لغػة فػي الشدػب ألفػاظ فػي األخصاء بعس تػجج
 مشيا :

ِ  غـهًٗا  ٜأخـر  غـ٤ٞ  أٟ عًـ٢  يًداليـ١ " بٝطـ١ " ن١ًُإىل  ايٓطب١ -أ : بكـٛم
 :أمثمتيع ومغ" بيزاوي "
 ".البيزاوي  السكتب" -
 ".الذكل بيزاوية كبدػلة" -
: يقػػػاؿ أف والرػػػػاب". بيزػػػةإلػػػى " ال" بيزػػػاءإلػػػى " مشدػػػػب والمفػػػع -
 ".الذكل بيزية كبدػلة" "البيزي السكتب"
مػغ السزػعف  (أـ) فكمسػة. ايٓطـب  سـني  )أخ( ٚ (أّ) نًُـ   بـني  اخلًط -ب

)ُأمعػي( قائبًل إلييا   شدب وبعزيع )أمّي(إلييا  فالشدبة
 كمسػة. أّما (ٔ)

 والرػػاب" )أعخػيّ إلييػا   شدػب فبعزيع. اآلخخ السعتل مغ فيي )أخ(
ػػػليّ  " فػػع" كمسػػة" أخ" بكمسػػة وشػػبيو. السححوفػػة الكمسػػة الـ بػػخد ،"" أعخع
 ".فعسعػليّ " والرػاب" فعّسيّ " عمى أحجىعإلييا  ندب التي

 

 ايٓطب إىل ٚشٕ فع١ًٝ:

يفي "ولكػػغ قػػج يقػػاؿ"  ػػحل في، ولػػيذ : صع ػػحع الشدػػب إلػػى صػػحيفة: صع
افة".ُصُحفي بالشدب إلى الجسع، أو  حع افلي ندبة إلى "صل حع  صل

 : قعبليملي.وليذالشدب إلى قبيمة: قعبعمي، 
                                           

ـّ.  (ٔ) َية، وليذ إلى ُأ  ُأمعػلّي ندبة إلى ُأمع
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شعفي، وليذ: حشيفة أبيإلى  الشدب  .(ٔ)حشيفي: حع
ني،: مج شةإلى  الشدب معجل شلي: وليذ معجع

(ٕ). 
 

 ":ز٥ٝظ" ن١ًُإىل  ايٓطب -

 ،"رئػػيذ" كمسػػةإلػػى  وتحخيػػخ الكتػػب الشدػػب اإلعػػبلـ لغػػة فػػي يكثػػخ
  ونحػػػػ ،"رئيدػػػي متحػػػجث"و ،"رئيدػػػية قزػػػية"و ،"رئيدػػػية فكػػػخة: "فيقػػػاؿ
 .ذلظ

يػػل" عمػػى مرػػػغة صػػفة نفدػػيا )رئػػيذ( كمسػػة أف  مػػغ ولػػيذ" فععل
 صفة ىػ ماإلى  الرفة تفيج التي الشدب ياء إضافة العخب عشج السعخوؼ
 .فعبًل 
 و"متحػػػػػجث  "رئيدػػػػػة قزػػػػػية"والرػػػػػػاب نقػػػػػػؿ "فكػػػػػخة رئيدػػػػػة" و -

 رئػػػػػػيذ" كالذػػػػػػخي  والذػػػػػػخيفة، والشجيػػػػػػب والشجيبػػػػػػة والعطػػػػػػيع 
 .والعطيسة 

أّمػػػا إضػػػافة اليػػػاء السذػػػجدة إلػػػى الرػػػفة كػػػأف يقػػػاؿ : "الخئيدػػػي  -
 .  (ٖ)والخئيدية" فميدت مغ االستعساالت العخبية

                                           
شيفػي، فػاألوؿ فػي والحل شع فخؽ أبػ البخكػات عبػج الػخحسغ بػغ األنبػاري بػيغ الحع  (ٔ)

 .محىب أبي حشيفة، والثاني إلى قبيمة بشي حشيفة  عشجه ندبة إلى
السج شػػة الشبػيػػة وإلػػى مج شػػة قػػاؿ الدػػيػشي: "كسػػا فخقػػػا بػػيغ السشدػػػب إلػػى  (ٕ)

 . السشرػر، فقالػا في األوؿ: مجني وفي الثاني مج شي
 .قل وال تقل /لمعبلمة مرصفى جػاد  (ٖ)



 ألٍٚ : اإلعالَٕٝٛ ٚتبطٝط قٛاعد ايًػ١ ايعسب١ٝ ايفصٌ ا

21 

قاؿ الذخي  الخضي في كتابو السجازات الشبػية : "ألّف القمػب سػيُج  -
 ". األعزاء الخئيدة واالحشاء الذخيفة

وقاؿ أبػ حياف التػحيجي في اإلمتاع والسؤاندة : "ولكػل واحػج مػغ  -
 .الحيػاف جبلجة أرواح في جبلجة أعزاء رئيدة" 

وذكخ ابغ الشجيع في الفيخست كتابًا اسػسو : "سػيخ العزػػ الػخئيذ  -
وذكخ الخػػارزمي فػي مفػاتي  العمػـػ "األعزػاء  .مغ بجف اإلنداف"

 .الخئيدة في اإلنداف"
ما جاء في كبلـ القمقذشجي مؤلف "صب  االعذى فػي صػشاعة  اما
فقاؿ : "واما استيفاء الجولة فيي وضيفػة رئيدػية وعمػى متػلييػا  (ٔ)االنذا"

 مجار امػر الجولة في الزبط" 
 . (ٕ)والرػاب "وضيفة رئيدة" كسا قجمشاه

  

                                           
 .قل وال تقل /لمعبلمة مرصفى جػاد (ٔ)
 .السرجر نفدو  (ٕ)
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 أخطا٤ اضِ املفعٍٛ َهإ اضِ ايفاعٌ  -4

 
 جٌقٛجخ جٌْرحسز جٌّخيٛءز جٌفًْ

 جقطذَ 

 جقطؾُ 

 جخطٍو  

 جخطٍف 

 جسضضق

 جلطقش 

 جٔطَُ

 جىرك 

 جّذَ 

 جفشه 

 ضْزَّس

 ضّْك 

 ض١ّْٓ 

 ضّّػً 

 ضضج٠ذ 

 ضٛجصْ 

 جعطؿذ 

 جعطفكً

 َذشَّص

 ٔنحي جٌؾرحخ جٌّكطَذَ  

 ِالذظ غ١ش ِكطؾّس 

 عطضسُ جٌى١ٍس أؽؿحسًج ِخطٍَيس فٟ جٌكذجتك 

 فٟ ِخطٍَف جٌؾإْٚ  

 ٌقٛؿ ِٓ جٌّشضَضلس 

ُِمَطقًشج ٍّٝ جخطقحفحش ١ِْٕسٌُ  َّْذ  ٠ُ 

 ََُ  ًّّ ِٕط

 جٌقّص جٌّيَرك 

َُّْذَ ست١ًغح ذحٌطض٠ٚش   أفرف ٘زج جٌ

 قغحع١س ِفَشىس 

 ِٓ جٌّطْزَّس ج٢ْ ققٛي ضمذَ 

َّمس   جؾشٜ ست١ظ ِؿٍظ جإلدجسز ِرحقػحش ِطْ

 جفرف ِط١ًْٕح ٍّٝ جٌؿح١١ِْٓ جٌطٛؾٗ ٌالؾطّحُ 

 حخ جالقطؿحؾحش جٌّطّػٍَّس فٟ جٌؾر

 ذؾىً ِطضج٠َذ 

 ضغ٠ٛس ِطٛجصَٔس 

 جٌطيٛسجش جٌّغطؿَّذز ٍّٝ جٌغحقس جٌْشجل١ّس 

 دجء ِغطفَكً 

 وحْ ؽحًّشج َِرشصَّج فٟ جٌؾْش جٌٛففٟ 

  جٌّكطِذَ

  ِكطِؾّس

   ِخطٍِيس

  ِخطٍِف

 جٌّشضِضلس

  ِمطِقًشج

َُِ  ِٕط

  جٌّيِرك

  جٌِّْذَ

  ِفِشىس

 جٌَّطْزِّس

ِّمس   ِطْ

ًٕح   ِط١ِّْ

  جٌّطّػٍِّس

  ِطضج٠ِذ

  ِطٛجصٔس

  جٌّغَطؿِّذز

 ِغطفِكً

 َُِرشِّصج
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 ضبط أسسف املطازع١ أخطا٤  -5

 :)نأتي(: قػلظ يجسعيا والتي ، أربعة السزارعة أحخؼ
 وبالزػع. مجػخًدا جبلجًيػا الفعػل كػافإذا  بػالفت  تزػبط األحخؼ وىحه

إلػى  ذلػظ أدي الشػػعيغ بيغ الستكمع خمط فاذا. باليسدة مديًجا جبلجًيا كافإذا 
  :اآلتية  األمثمة مغ يطيخ كسا السزارعة حخؼ ضبط في خمط

 

 فٛجخ جٌخيأ جٌؿٍّس جٌطٟ ٚسد ف١ٙح ِنحسّٗ جٌفًْ جٌّحمٟ

 آٜٚ 

 جؾشٜ 

 

 َقذَّ 

 أقىُ 

 قحد 

 أقحه  

 قحن 

 جخفك 

 

  ًّ  أخ

 جخفٝ 

 دُّ 

 دّي 

 أدجْ

  

 جصِِ

  

 صجد 

 وحٔص ضأٚٞ ِثس ِٓ جٌّٕؾم١ٓ

 ع١َْؿشْٚ ِؾحٚسجش ف١ّح ذ١ُٕٙ

 ع١َْؿشٞ ج١ٌّْذ ِكحدغحش 

 جٌطٟ ُضِكّذ ِٓ ل١ّطٙح

ُُ لرنطٙح     َضْكى

 ال ٠َك١ذ ّٓ رٌه

 ٠َك١و ذٙحسفِ جٌّغطٜٛ جٌٍّْٟ جٌزٞ 

 ٠ُك١ه ِإجِشز 

جٌفشلطااحْ جٌىش٠ٚطااحْ َضخفماااحْ فااٟ جٌكقاااٛي    

 ٍّٝ ِشوض ِطمذَ 

ًّ ذحٌطٛجصْ  ألّٔٙح َضِخ

 ٌُ ضىٓ عطحسج ٠َْخفٝ 

 ٘زٖ جٌخيٛز عُطْذُّ جٌطفٛق

 فٟ قحؾس ئٌٝ ِٓ ٠ُذٌّٗ ئٌٝ جٌٕؿحـ   

 جٌٛصجسز َضذ٠ٓ ٘زج جًٌّْ 

 ٠ُذ٠ٓ جٌّؿطِّ جالّطذجء ٍّٝ جٌّطَح٘ش٠ٓ

َِِ دُّ جٌى١ٍحش جأل١ٍ٘سٚصجسز جٌطْ  ١ٍُ َضْض

 وحٔٛج ٠َْضِْْٛ جٌم١حَ ذٙح 

 ٠ُض٠ذ جٌّٛلف ضْم١ًذج 

  ُضإٚٞ

  ع١ُْؿشْٚ

 ع١ُْؿشٞ

  َضُكّذ

  ُضْكِىُ

  ال ٠ُك١ذ

  ٠ُك١و

  ٠َكٛن

  ُضْخفمحْ

 

ًّ    ُضخ

  ٠ُْخفٝ

  عَطْذُّ

  ٠َذٌّٗ

 ُضذ٠ٓ

  ٠َْذ٠ٓ

  ُضْضِِ

 ٠ُْضِْْٛ

  ٠َض٠ذ
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 جعُٙ 

 أعحء 

 ّٓ  َؽ

 أؽحد

 أفرف 

 أفذس

 فمً

 أمّش

 أمحف 

 َّّذ 

 أّشك

 أّفٝ 

 أغٍك 

 أغفً 

 أفٍص 

 ألٍِ 

 ألً 

 ٌفص 

 أِغه 

 جٔكٝ 

 ٔؾذ 

 َّ َٔ 

 أٔٙٝ 

 أ٘حخ 

ُُٙ فٟ قً جٌّؾىالش   َضْغ

 لذ َضغُٟء ئٌٝ عّْس جٌؿحِْس

 قشخ ُضؾّٕٙح ئعشجت١ً

 ٠َؾ١ذ ج١ٌّْذ ذّح أذذجٖ جٌيشفحْ ِٓ ِشٚٔس

 ٠َقْرف ًٍّّح جؾطّح١ًّح  

ًّح غ١حذ١ًح  َضْقُذس قى

 جألعحع١سُضْقمً لذسجضٙح 

ُّش ؽًشج ألقذ    ال أْم

َِٕنْف ئٌٝ رٌه ٍْ  ف

ِّْذ ٔؿحقٗ ِّٙس ١ٍّّس   وحْ ٠ُ

ِْْشك ّٕح ذٛؾٙٗ ٠َ 

ِْْفٟ جٌّخحٌف١ٓ  ال ٠ّىٓ أْ َض

 َضْغٍِك ّذًدج ِٓ جٌّذجسط

َْٔغَفٍٗ  ٠ؿد أٌّح 

 ٌٓ ٠َْفٍطٛج ِٓ جٌْمحخ

 ٠غطخذَ ِِ جٌيحتشجش جٌطٟ َضْمٍِ

ًّ ِثس سجود  وحٔص جٌيحتشز َضٍم

 جٌؿش٠ذز جٌَٕش ... ُضٍفُص

 ِح ٌُ َضِّغه ذضِحَ جٌّرحدسز

ْٕكٟ ذحٌالتّس     جٌكىِٛس عَط

ِْٕؾذ جٌغالَ   ٔكٓ ؽْد ٠ُ

ُّ ّٓ ج٘طّحَ جٌى١ٍس جٌرحٌغ  ْٕ  جٌطٟ ُض

     ٍّّٗ ِٟٙ ْٕ  أْ ٠َ

 َأ١٘د ذّغطٛجوُ جٌٍّْٟ

َض١ٙاااااد ٚصجسز جٌطٍْااااا١ُ ذّناااااحّفس جٌّغاااااطٜٛ  

 جٌٍّْٟ

ُِٙ   ُضْغ

  ُضِغٟء

  َضُؾٕٙح

 ٠ُؾ١ذ

  ٠ُقِرف

 ُضْقِذس

 َضْقمً

ِّش  ال ُأْم

ُِٕنْف ٍْ   ف

ُّْذ ٠َ  

ْْشك ٠ُ 

ِْْفٝ   ُض

  ُضْغٍِك

  ُْٔغِفٍٗ

  ٌٓ ٠ُْفٍِطٛج

  ُضْمٍِ

  ُضِمً

ٍِْفص   َض

ِّْغه   ُض

ِْٕكٟ   عُط

ِْٕؾذ ٠َ  

ُّ ُٕ   َض

ِٟٙ ْٕ ٠ُ  

 ُأ١٘د

 ُض١ٙد 
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 ٚضبطٗا األَس ُٖص٠أخطا٤  – 6

 وصػػل فيسػػدة )فعػػل( مػػغأّمػػا  قصػػع، ىسػػدة )أْفععػػلع( مػػغ األمػػخ ىسػػدة
إذا  بالزػػع فتزػػبط الػصػػل ىسػػدةأّمػػا  دائًسػػا، بػػالفت  القصػػع ىسػػدة وتزػػبط
أو  مفتػحػػػة عيشػػػو كانػػػتإذا  وبالكدػػػخ مزػػػسػمة، السزػػػارع عػػػيغ كانػػػت
 .مكدػرة
 

جٌفًْ 

 جٌّحمٟ

مرو ١ّٓ 

جٌّنحسُ ِٓ 

 جٌػالغٟ جٌّؿشد

 ِػحي
جألِش ِِ 

 مرو ّ٘ضضٗ

 ذذج 

 جذذٜ 

 ذمٝ 

 جذمٝ 

 ضْد 

 أضْد 

 َغَرص 

 جغرص 

 غٕٝ 

 جغٕٝ 

 ؾشٜ 

 جؾشٜ 

 قنش

 أقنش  

 قىُ 

 ذحٌنُ  

 ذحٌنُ

 ذحٌفطف 

 ذحٌفطف 

 ذحٌفطف 

 ذحٌفطف 

   ذحٌنُ

 ذحٌنُ

 ذحٌىغش 

 ذحٌىغش 

  ذحٌىغش

 ذحٌىغش

 ذحٌنُ  

 ذحٌنُ  

   ذحٌنُ

 ذذج ِغشًٚسج 

 أذذٜ ٌٗ ّزسٖ 

 ذمٝ فٟ ذ١طٗ 

 أذمٝ ٍّٝ ِٛدضٗ 

 ضْد فٟ دسجعطٗ 

 أضْد ِٓ ذْذٖ 

 غرص فٟ ١ِذجْ جٌغرحق

 أغرص أٔٗ ٚىٕٟ 

 غٕٝ سورطٗ

 أغٕٝ ٍّٝ ؾٙذٖ 

ًّح   ؾشٜ ِغش

 أؾشٜ ِؾحٚسجش ِْٗ 

 قنش ٍّٝ ّؿً 

 أقنش لًٍّح ٚٚسلس  

 قىُ ذحٌْذي  

  أْذذ

  أْذِذ

  ئْذَك

  ِكأْذ

  ئْضْد

ِْْد   ئْض

  ُأغُرص

  َأْغِرص

  ِجْغٓ

  أْغٓ

  ِجْؾش

  َأْؾش

 أْقُنَش

   أْقِنش

  ُأْقُىُ
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 أقىُ 

 خشؼ 

 جخشؼ 

 فذق

 أفذق 

 مشخ 

 أمشخ  

 ّشك 

 جّشك 

 غشخ 

 جغشخ 

 َلِرً 

 ًَ  أْلَر

 َُ  َلغَّ

 ألغُ 

 ٔؾذ 

 جٔؾذ 

 ذحٌنُ

   ذحٌنُ

   ذحٌنُ

   ذحٌنُ

 ذحٌنُ

 ذحٌىغش

 ذحٌىغش 

 ذحٌىغش

 ذحٌىغش

 ذحٌنُ

 ذحٌنُ

 ذحٌفطف 

 ذحٌفطف 

 ذحٌىغش

 ذحٌىغش

   ذحٌنُ

 ذحٌنُ  

 أقىُ لرنطٗ 

 خشؼ ئٌٝ جٌمطحي 

 أخشؾٗ ِٓ أسمٗ 

 فذق فٟ والِٗ 

 أفذلٕٟ جٌمٛي  

 مشخ ٌٗ ًِّٛذج 

 جمشخ ّٓ جًٌّْ 

 ّشك ١ٍّٙح جٌضٚجؼ 

 أّشك ّٓ روشٖ 

 غشخ ّٕٟ ذٛؾٙٗ

 جغشخ فٟ ِٕيمٗ 

 لرً ٘ذ٠طٗ 

 ألرً ٍّٟ ذٛؾٙٗ  

 لغُ ِحٌٗ ذ١ٓ جذٕحتٗ 

 ُألغُ ذحهلل 

 ٔؾذ قمٗ 

 جٔؾذ لق١ذز  

  أْقِىُ

  ُأْخُشؼ

  أخشْؼ

 ُأْفُذق

  أْفِذق

 ِجْمِشخ

 أْمِشخ  

ِّْشك   ِج

ِّْشك   أ

  أْغُشخ

  أْغِشخ

ًْ   جْلَر

  أْلِرً

  ِجْلغُ

  ِجْلِغُ

ُْٔؾْذ   أ

ِْٔؾْذ  أ
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 اخلطأ فٝٗا يف يػ١ اإلعالّاألَج١ً اآلت١ٝ ٚقع 

 
 فٛجخ جٌخيأ جٌىٍّس جٌطٟ ٚسد ف١ٙح أِشٖ جٌفًْ جٌّحمٟ

 جذمٝ 

 أدٌٝ 

 جسعً 

 أسجد 

 أعرغ

 أعُٙ 

 أؽْش 

 أمشخ  

 أّطك 

 أّشخ 

 أّيٝ 

 أغٌٍ 

 أٌك 

 أٔقف 

 أٔمز 

 ئذك ٍّٝ قغٓ جٌْاللس 

 فٛضه قك فْحدِي ذٗ

 ئسعً أغٍفس جالِطكحْ 

 ٠ىْٛجرج ٌُ ضغطيِ ِح ضش٠ذ فِشد ِح 

 ٚجْعِرغ ١ٍّٕح ِٓ ّْٔحته

ُِٙ فٟ قً ِؾىالش جٌمن١س  أْع

ّّٟ ىفٍه ئٌٝ فذسن ٚجُؽْش٠ٗ ذحٌكٕحْ  ُم

 ِجمشخ ّٓ جًٌّْ

 ِٚجِّطك سلرس ِإِٕس 

 ِجّشخ ّّح فٟ ٔفغه 

ّْيٕح جٌخ١ش    جٌٍُٙ ج

 ِجْغٌٍِ ٌٗ فٟ جٌمٛي  

 ئٌِك ذذٌٛن 

 ئٔقفٕٟ ئٟٔ ٍََِٛ

 ئٔمزٖ ِٓ جٌّٛش 

  َأْذْك

  فأْدي

ًْ   َأْسِع

  َفأِسْد

 َٚأْعَرغ

ُْ ِٙ   أْع

  ٚأْؽْش٠ٗ

   أْمِشخ

  ٚأِّطْك

ِّْشْخ   أ

ّْيٕح   أ

  أْغٌٍ

ٌِْك   أ

  أٔقفٕٟ

ْٔمزٖ  َأ
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 :املفعٍٛأٚ  ايفاعٌ اضِ اغتكامأخطا٤  – 7

 الثبلجػػة عمػػى زاد ومسػػا فاعػػل، وزف  عمػػى الثبلجػػي مػػغ الفاعػػل اسػػع
 اسػػع. أّمػػا اآلخػػخ قبػػل مػػا وكدػػخ مزػػسػمة ميًسػػا السزػػارعة حػػخؼ بابػػجاؿ
 الثبلجػػة عمػػى زاد ومسػػا مفعػػػؿ، وزف  عمػػى مػػغ الثبلجػػي فيكػػػف  السفعػػػؿ
 .اآلخخ قبل ما وفت  مزسػمة ميًسا السزارعة حخؼ بابجاؿ فيكػف 

 فػي السفعػػؿأو  الفاعػل اسػع اشتقاؽ في الخصأ يقع ما كثيًخا ولكغ
 :اآلتية األمثمة في كسا فعمو، وبيغ بيشو الخبط عجـ نتيجة اإلعبلـ لغة

 
 جٌقٛجخ جٌؿٍّس جٌطٟ ٚسد ف١ٙح جٌّؾطك جٌفًْ جٌّحمٟ

 ذٙش 

 ذحُ

 ؽحْ 

 فحْ 

 أّفٝ 

 ّحخ

 أغّٝ ١ٍّٗ

 أٌغٝ 

 ٌفص 

 ٘حخ 

ُِْرٙش   مٛء 

ُّرحّس   جٌرنحّس جٌ

ُِؾ١ٓ   فًْ 

ُِقحْ   قمه 

 ِِْف١َّْٛ ِٓ جٌطؿ١ٕذ 

ُِْحخ   فًْ 

َِْغ١ًّّح ١ٍّٗ   ُٚؾذ 

ٌّ ٍَِغ  لشجس 

 ٍِفص ٌٍَٕش

ُِٙحخ  سؾً 

 ذح٘ش

َّر١ْس   جٌ

 ؽحتٓ 

 َُِقْٛ 

 )ٌٝ ْْف ُِ ( َْ ْٛ ْْف ُِ 

 ١َِْد 

 ُِْغّٝ ١ٍّٗ 

ٍَْغٝ  ُِ 

 الفص 

 ١َِٙد 
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 اإِلضٓاد أخطا٤ -8

 :االثٓني أيفإىل  املكصٛز اجملسد ايجالثٞ ايفعٌ إضٓاد -أ
إلػػى  الػػػاوي  فػػي األلػػف تػػخد أف األفعػػاؿ مػػغ الشػػػع ىػػحا فػػي القاعػػجة

وعا،: مثل الػاو، معيعا: مثل الياء،إلى  اليائي وفي غعدع  .رع
 فييػا ردت إذ القاعجة، ىحه عمى خخجت كثيخة أمثمة اإلعبلـ لغة في وىشاؾ
 :اآلتية األمثمة في كسا الياء،إلى  الػاوية األلف
 

 جٌقٛجخ جٌؿٍّس جٌطٟ ٚسد ف١ٙح جٌفًْ

 دّح 

 

 ٘ؿح

 ؾػح

 سؾح

 ضال

 فكح  

 ذذج 

١َّح ست١ظ جٌٛصسجء ئٌٝ جالعطمحٌس  َد

١َّح ئٌٝ ِمحذٍس ست١ظوحٔح لذ   جٌٛصسجء َد

 ََ٘ؿ١َح فحقرّٙح  

 َؾَػ١ح ٍّٝ سورط١ّٙح  

ْْ ٠كفَّٙح  َسَؾ١ح جهلل أ

 َض١ٍَح جٌشعحٌس  

 َفك١َح ِٓ ِّٔٛٙح

 َذَذ٠ح فٟ فٛسز ِش٠رس 

 

َٛج َّ   َد
 

َٛج  ََ٘ؿ

َٛج  َؾَػ

َٛج  َسَؾ

َٛج  َضٍَ

َٛج    َفَك

َٚج  َذَذ

 
 :ايٓط٠ٛ ْٕٛإىل  ايٛاٟٚ ايٓاقص ايفعٌ إضٓاد -ب

 ويػجعػ، يدػسػ،: مثػل األفعػاؿ مػغ الشػػع ىػحا فػي الرػخفية القاعجة
: فيقػاؿ تغييػخ دوف  الفعػل عمػى الشػػف  وتداد ىي كسا الػاو تطل أف ويخجػ،
 .ويخجػف ... ويجعػف ... يدسػف  الشداء
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 الدػابقة الرػيغ أف الػػىع . بتػأجيخ يػاء الػػاو ىشاؾ مػغ  بػجؿ ولكغ
 :كسا ىػ الخصأ اآلتي  .جساعة واوإلى  بالسدشج خاصة

 .السؤلسة الحقيقة  ػاجيغ العقع مغ تذكيغ البلتي الديجات -
والرػاب في ذلظ : الدػيجات البلتػي يذػكػف، وىػي صػػرة تتذػابو 

 مع السدشج إلى واو الجساعة. 
 ومثل الصالبات يذكيغ مغ شػؿ مشيج الخياضيات. والرػاب : يذكػف  -

 الشرػػب حػػالتي فػػي. أو (ٔ)التحميػػل فػػي يطيػػخ بيشيسػػا الفػػخؽ  ولكػػغ
 :التالي السثاؿ مغ  بجو كسا والجـد
 .االمتحاف مغ يذكػا لع الصبلب
 .االمتحاف مغ يذكػف  لع الصالبات

 :املداطب١ ٜا٤أٚ  اجلُاع١ ٚاٚإىل  املكصٛز ايفعٌ إضٓاد -ج
 الجساعػة واو قبػل الفتحػة وتبقى األلف تححؼ أف ذلظ في القاعجة

 :اآلتية األمثمة في كسا السححوفة، األلف عمى لمجاللة السخاشبة، ياءأو 
 .استجععْػا: استجعى
 .استػلعْػا: استػلى
ْػف :  خضى ْيغ - خضع  .تخضع
 .تدععْيغ -يدععْػف : يدعى

                                           
فػػي: الصالبػػات يذػػكػف: الػػػاو ىػػي الـ الفعػػل، والشػػػف نػػػف الشدػػػة. وفػػي:  (ٔ)

 الصبلب يذكػف: الػاو ىي واو الجساعة، والشػف نػف الخفع. 
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 فػي الجػجوؿ كسػا"  الجساعػة واو قبػل مػا مػغ يزػع الحطػت ولكششي
 :اآلتي

 

 جٌقٛجخ جٌفًْ فٟ ؾٍّطٗ ذْذ جإلعٕحد جٌفًْ لرً جإلعٕحد

 ٠رمٝ 

 أؾشٜ 

 أدٌٝ 

 َٜ  جسد

 جّطذٜ 

 أّيٝ

  

 ٠طْحٌٝ  

 اللٝ 

 ٔؿح

 ىالخ جٌى١ٍس ع١رُمْٛ ٍِطض١ِٓ 

ُٚ٘ح ِِ ١ّّذ جٌى١ٍس   جؾطّحّحش أؾش

 ِّٓ أدٌُٛج ذأفٛجضُٙ  

 ٚأسُدٖٚ لط١ًٍح  

 لذ جّطذٚج 

 ٌمذ أُّيٖٛ فشفس أخ١شز إلغرحش وفحءضٗ 

 أ٘اًل ذحٌز٠ٓ أُّيٛج 

ُْٛ ٍّٝ جٌٕحط ورش٠حًء   ٠طْحٌ

ُٛج قطفُٙ   الل

 ّؾشْٚ ؽخقًح ُٔؿٛج ِٓ جٌكحدظ

 ْْٛ  ع١رَم

ْٚ٘ح    أْؾَش

ْٛج   أْدٌَ

 ْٖٚ  ٚأسَد

 جَّطْذٚج 

ْٖٛ  أَّي

 

 ْْٛ  ٠طْحٌَ

ْٛج   الَل

ْٛج  ََٔؿ

 

  يجػػػب كػػػاف التػػػي أي العكدػػػية الحػػػاالت بعػػػس مػػػا ندػػػسع وىشػػػاؾ
  األمثمػػػة مػػػغ  بػػػجو كسػػػا فػػػت ، ولكشػػػو الجساعػػػة، واو قبػػػل مػػػا ضػػػع فييػػػا
 :اآلتية

 

 جٌقٛجخ جإلعٕحد جٌفًْ فٟ ؾٍّطٗ ذْذ جٌفًْ لرً جإلعٕحد 

 َذِمٟ

  َٝ ََ  َق

  َٝ  َسِم

 َذَم١ُْص فٟ ِىحٟٔ 

ْٛج ذػمس جٌّٛجى١ٕٓ  ََ  جٌز٠ٓ َق

ْٛج ذحٌٙٛجْ  قطٝ َسَم

 َذِم١ُص

َُٛج    َق

 َسُمٛج
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 السزػعف مػغ كمسات في مذابو تػىع يحجث أف مشيا األسػأ ولكغ
فػػي الجػػجوؿ  كسػػا الجساعػػة، واو قبػػل مػػا ضػػع سػػػى  فييػػا لػػيذ الدػػالعأو 

 :اآلتي 
 

 جٌقٛجخ جإلعٕحد جٌفًْ فٟ ؾٍّطٗ ذْذ جٌفًْ لرً جإلعٕحد

 ّحظ 

 َفشَّ 

 َّ  َؽ

 ٠ٛد 

ْٛج فغحدًج فٟ جالسك   ّحَغ

 َفشَّٚج ِٓ ِٛلِ جٌؿش٠ّس 

ْٖٛ  فٟ ٘ؿَٛ ؽّٕ

 ْْٚ  ٍّٚٝ جٌز٠ٓ ٠ٛدَّ

  ّحُغٛج

  َفشُّٚج

  َؽُّٕٖٛ

 ٠ٛدُّْٚ
 

 :االثٓني أيفإىل  بايتا٤ املؤْح املكصٛز ايفعٌ إضٓاد -د
  االجشػػػيغ ألػػػفإلػػػى  مقرػػػػر فعػػػل أسػػػشجإذا  أنػػػو الرػػػخفية القاعػػػجة

 أبػجلت فرػاعجا رابعػة كانػت وإف أصػميا،إلػى  ردت جالثػة األلػف كانػت فاف
 .ياء

 الفعػل تأنيػث عشج السقرػر ألف بححؼ تقزي أخخى  قاعجة وىشاؾ
 .اعتجت اعتجى: اقتجت، اقتجى: مثل بالتاء،

 بعػػج الفعػػل أسػػشجإذا  -األلػػف بحػػحؼ أي- ىػػػ كسػػا الحكػػع ويطػػل
 اإلعػبلـ، لغػة عػجة فػي مػخات وججتػو لسػا خبلفػا ،(ٔ)االجشيغ ألفإلى  تأنيثو
 :اآلتي الججوؿ مغ يطيخ كسا

 

                                           
تعا . (ٔ) تعْيغل اْلتعقع افع لعُكْع آيعٌة فلي فلإع  وشاىجه قػلو تعالى: }قعْج كع
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 جٌفًْ

جٌفًْ ذْذ 

ئعٕحدٖ ألٌف 

 جالغ١ٕٓ

جٌفًْ ذْذ 

 ضأ١ٔػٗ

 ضأ١ٔػٗ ذْذ جٌفًْ

 ألٌف ٚئعٕحدٖ

 جالغ١ٕٓ
 جٌفًْ جٌخحىة فٟ ؾٍّطٗ

 جخطفٝ 

 جسضّٝ

 ج٘طذٜ

  جخطف١ح

 جسض١ّح

 ج٘طذ٠ح

  جخطفص

 جسضّص

 ج٘طذش

  جخطفطح 

 جسضّطح

 ج٘طذضح

 وحٔص جٌيحتشضحْ لذ جخطف١طح

 جسض١ّطح فٟ أقنحْ ٚجٌذضّٙح

 ج٘طذ٠طح ذٕفغ١ّٙح ئٌٝ جٌكم١مس 

 

 :ايٓط٠ٛ ْٕٛإىل  ايػا٥ب فعٌ إضٓاد -هـ
  بقػى الشدػػة نػػف إلػى  الغائػب فعػل أسػشجإذا  أنو الرخفية القاعجة

 ىػحه إبػجاؿ اإلعبلـ لغة في شاع ولكغ تاء،  بجؿ وال ياء، السزارعة حخؼ
 ال الخصػػاب وتػػاء الخصػػاب، تػػاء أنيػػا مػػع السؤنػػث تػػاء أنيػػا ضشػػا تػػاء اليػػاء
 .(ٔ)الغائب مع تأتي

 :تػض  ذلظ  اآلتية واألمثمة
 

 جٌقٛجخ جٌفًْ فٟ ؾٍّطٗ ذْذ جإلعٕحد

 ٠ٛجؾٙٓ جٌكم١مس جٌّشزجٌغ١ذجش جٌالضٟ ضؾى١ٓ ِٓ جٌْمُ 

ّْ ِمذِحش جٌطٍفحص ضفٍْٓ رٌه ِٓ ذحخ جٌذالي  ئ

 جغٕطحْ ٚأسذْْٛ ع١ذز ِٓ أٌّح١ٔح ضضسْ جٌْشجق

 غّحْ ٚأسذْْٛ ٔحؽيس ضركػٓ لنح٠ح جٌّشأز 

 جٌيحٌرحش ضىطغكٓ جٌّشجوض جألٌٚٝ فٟ جالّذجد٠س 

 ٠ؾىْٛ

 ٠فٍْٓ

 ٠ضسْ

 ٠ركػٓ

 ٠ىطغكٓ

                                           
وقػج تػأتي  سر جربسا نذأ ىحا الػػىع مػغ أف التػاء قػج تػأتي لمتأنيػث: الفتػاة تػ (ٔ)

، ولكػغ يغشػي عػغ تػاء التأنيػث نػػف الشدػػة فػي الجسػل سر جلمخصاب: أنت تػ
 الدابقة، وال تكػف التاء إال لمخصاب.
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 :املتشسن١ ايسفع ضُا٥سإىل  املطعف ايفعٌ إضٓاد -و
إلػى  إسػشاده عشج األفعاؿ مغ الشػع ىحا في الخصأ مغ نػعاف يذيع

 :وىسا ،(ٔ)الستحخكة الخفع ضسائخ
 التزػعيف، فػظ والػاجػب بعػجه، يػاء وزيػادة الفعل، في التزعيف إبقاء -1

 اآلتية :  كسا في األمثمة
 

 جٌقٛجخ جٌْرحسز جٌطٟ ٚسد ف١ٙح جٌفًْ

ًّ  جعطغ

 جعطمً

 جعطؾّف

 جعطغ١ٍّطُ جألسك

 جعطم١َُّْص ذشأٞ

 جعطؾف١َّْص ِٓ والَ جألعطحر

ٍْطُ  جعْطغٍَ

ٍُْص  جعطْمٍَ

 جعطْؾَفْفُص
 

 حػيغ إدغامػو فظ بعج خاشًإا ضبًصا السجخد الثبلجي الساضي عيغ ضبط -2
 :اآلتية األمثمة مغ  بجو كسا ،"فخح" باب مغ يكػف 

 

 جٌقٛجخ جٌْرحسز جٌطٟ ٚسد ف١ٙح جٌفًْ

 َذشَّ

َّ  َغ

ًّ ٍَ 

 َذَشْسش ذّٛذٞ 

 َغَقْقُص ذحٌيْحَ  

 ٍٍٍََُص عٙشجْ 

 َذِشْسُش

 َغِقْقص

 ٍٍٍَُِص

 
  

                                           
 ىي تاء الستكمع أو السخاشب، ونػف الشدػة، ونا الستكمسيغ.  (ٔ)
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 ِٓ املآخز إٌحىَح واٌرتوُثُح
  ايرتنٝب اإلضايف

 ولكػػغ. إليػػو السزػػاؼ عمػػى التعخيػػ " أؿ" إدخػػاؿ ىػػحا فػػي القاعػػجة
 :مدألتيغ في القاعجة ىحه عمى والكتبة الخخوج اإلعبلـ لغة في شاع
 :اآلتية األمثمة مغ  بجو كسا" غيخ" لفع -أ
 

 فٛجذٗ جٌطشو١د جإلمحفٟ

  ِف١ذ جٌغ١ش

  ِؾشُٚ جٌغ١ش

  ِفَٙٛ جٌغ١ش

 ِطشجذيس جٌغ١ش

 غ١ش جٌّف١ذ 

 غ١ش جٌّؾشُٚ 

 غ١ش جٌّفَٙٛ 

 غ١ش جٌّطشجذيس 
 

 :الترحي  يقبل ال خصأ اإلضافة مغ الشػع وىحا
 األمثمػػة مػػغ  بػػجو كسػػا إليػػو، مزػػاًفا تسييدىػػا يػػأتي التػػي العػػجد ألفػػاظ -ب

 :اآلتية
 

 فٛجذٗ جٌطشو١د جإلمحفٟ

 سقٍس جألٌف ١ًِ 

 ِؾشُٚ جألٌف ٠َٛ 

 ذ١ٓ جٌغرِ ٚجٌْؾش عٕٛجش 

   ج١ًٌّ أٌف سقٍس

  ج١ٌَٛ أٌف ِؾشُٚ

 جٌغٕٛجش ّٚؾش عرِ ذ١ٓ

 
 



 ألٍٚ : اإلعالَٕٝٛ ٚتبطٝط قٛاعد ايًػ١ ايعسب١ٝ ايفصٌ ا

35 

 إثبات َا ٜطتشل احلرف

 :اجلصّ عٓد املعتٌ ايفعٌ آخس إثبات -أ
 حػخؼ بحػحؼ يجػـد اآلخػخ السعتل السزارع الفعل أف السعخوؼ مغ
 :اآلتية األمثمة في إجباتو خصأ  تز  ىحا وعمى العمة،

 
 جٌقٛجخ جٌؿٍّس جٌٛجسدز فٟ ٌغس جإلّالَ ٚجٌىطرس

 ضنك١حش جٌْشجق ٌُ ضزسٚ٘ح جٌش٠حـ 

 جعطغشق عطس جؽٙش ٌُ ٠طْذج٘ح 

 جضؿٗ ئٌٝ جهلل ذمٍرٗ فٍُ ٠ٕغحٖ جهلل 

 ئرج ٌُ ضٛجض١ه جٌفشفس 

 ضزس٘ح ٌُ

 ٠طْذَّ٘ح ٌُ

 ٠ٕغٗ فٍُ

 ضٛجضه ٌُ

 
 : إثبات عني ايفعٌ األدٛف عٓد اجلصّ -ب

تحػػحؼ عػػيغ الفعػػل السزػػارع األجػػػؼ عشػػج الجػػـد لمػػتخمز مػػغ  -
التقاء الداكشيغ، ألف الع وسكػف الجـد ، وعمػى ىػحا  تزػ  خصػأ 
 الجسمة اآلتية : )انتيى الرخاُع نياية سمسية لع تخاؽ فييا دماء( 

ْؽ فييا دماء( . والرػاب لع -  ُتخع
 إثبات ٜا٤ املٓكٛص : –ج 

تححؼ ياء السشقػص مغ األسػساء وُيعػػض عشيػا التشػػيغ فيقػاؿ :  -
، إاّل إذا كػػاف مزػػافًا أو معخفػػًا بػػػ )اؿ( ، فتثبتػػو يػػاؤه  ليػػاؿع ، قػػاضع

 مثل : الميالي ، ليالي السج شة . 
 وعمى  ىحا  تبيغ خصأ الجسمة اآلتية : -
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 ي سيخات الخسيذ( .)ستقجـ أغاني جج جة ف -
 والرػاب : أغافع جج جة . -

 : إثبات ْٕٛ األفعاٍ اخلُط١ يف ساي١ ايٓصب -د
تخفع األفعاؿ الخسدة بثبػت الشػف ، وتشرب وتجـد بححفيا وعمػى  -

 ىحا  تبيغ الخصأ جسمة اآلتية :
 )أنت تفّخشيغ في رجل رائع دوف أف تجريغ( . -
 والرػاب : )دوف أف تجري( . -

 

 :اإلثبات ٜطتشل َا سرف

 :ايسفع ساي١ يف اخلُط١ األفعاٍ ْٕٛ سرف -أ
 :اآلتي الججوؿ مغ  بجو كسا اإلعبلـ لغة في ىحا شاع وقج
 

 جٌقٛجخ   جٌؿٍّس جٌٛجسدز فٟ ٌغس جإلّالَ ٚجٌىطرس

 ً٘ ضغّكٟ ذذخٛي جٌىشج١٘س ئٌٝ ِٕضٌه 

 و١ف ضمْٕٟ فذ٠مطه ذحٌذسط ِْه 

 لٍّح ٠ؾح٘ذٟٚٔ فٟ جٌّٕضي  

 جٔطُ فٟ ِٛلف ال ضكغذٚج ١ٍّٗ 

 جْ جٌق١حد٠ٓ جٌّفمٛد٠ٓ سذّح ٠ىٛٔٛج لذ غشلٛج 

 ضغّك١ٓ ً٘

 ضم١ْٕٓ و١ف

 ٠ؾح٘ذٕٟٚٔ لٍّح

 ١ٍّٗ ضكغذْٚ ال

 ٠ىْٛٔٛ سذّح

 

 :األَس فعٌ َٔ املداطب١ ٜا٤ سرف -ب
 إبػػظ: "وىػػي احػػجى الرػػحف فػػي رئيًدػػا عشػاًنػػا اآلتيػػة الجسمػػة وردت

 ".الحخية أ تيا
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 فعػػل وىػػػ". السخاشبػػة يػػاء وإجبػػات تكتػػب ال وصػػل بيسػػدة" "ابكػػي" وصػػػابيا
 ويكػػف  السػحكخ، بػو فيخاشػب" ابػظ" الفعػلأّما  الشػف، ححؼ عمى ُ بشى أمخ
 .العمة حخؼ ححؼ عمى بشاؤه
 :أَا دٛاب َٔ ايفا٤ سرف -ج

 فعأعَمػػا: }تعػػالى قػلػػو فػػي كسػػا" أمػػا" جػػػاب فػػي الفػػاء إبقػػاء القاعػػجة تقػػػؿ :
ْخ، فعبل اْليعتليعع  ْخ، فعبل الَدائللع  وعأعَما تعْقيع بّلظع  بلشلْعسعةل  وعأعَما تعْشيع ثْ  رع جّل   .فعحع

   ولكغ مغ يخص  في ىحه القاعجة فيقػؿ : 
 :وصػابيا" يدأؿ بعث.... السدتسع أما"
 ".يدأؿ فبعث" أو "يدأؿ بعث فقج... السدتسع أما"

 

 :ايتأْٝح  سك٘ َا ترنري

 

 جٌقٛجخ ٚسد ف١ٙحجٌؿٍّس جٌطٟ  جٌٍفٌ

 أرْ 

 فخز 

 َّ  ع

 وطف 

 وحْ رج ُأر١ٔٓ ور١ش٠ٓ 

 أف١د ذشفحفس فٟ فخزٖ جأل٠غش 

ّٓ جٌّرىش   فٟ ٘زج جٌغ

 وحْ ٠ؾىٛ ِٓ جٌُ فٟ وطفٗ جأل٠ّٓ

 ور١شض١ٓ

 ج١ٌغشٜ

 جٌّرىشز جٌغٓ ٘زٖ

 ج١ٌّٕٝ
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 :ايتهطري ٚمجع ايطامل املؤْح مجع َع" إسد٣أٚ " أسد اضتعُاٍ يف أخطا٤

 

 مؤنػث جسػع السػحكخة األسػساء بعػس جسػع مغ يسشع ما ىشاؾ ليذ
 جسػػع مفػػخد أف ضػػغ حيشسػػا بعزػػيع عشػػج الػػػىع تدػػخب ىشػػا ومػػغ سػػالًسا
 ىػحا وجػجت وقج. باشخاد" إحجى" لفع أمامو فػضع دائًسا مؤنث ىي السؤنث
 :مشيا كثيخة أمثمة والكتبة في اإلعبلـ لغة في الػىع

 

 جٌقٛجخ ف١ٙح ؾّْٙحجٌْرحسز جٌطٟ ٚسد  جٌىٍّس جٌّفشدز

 ِإضّش

 ِغطؾفٝ 

 ِكً 

 ِٛمُٛ

 جٔفؿحس

 ئقذٜ ِإضّشجش ِؿحٌظ جٌؿحِْحش  

 ئقذٜ جٌّغطؾف١حش 

 ئقذٜ جٌّكالش

 ٠طُ جخط١حس٘ح ِٓ جقذٜ جٌّٛمّٛحش

 فٟ جقذٜ جالٔفؿحسجش 

   جٌّإضّشجش أقذ

  جٌّغطؾف١حش أقذ

 جٌّكالش أقذ

 جٌّٛمّٛحش أقذ

 جالٔفؿحسجش أقذ
 

إلػى  رده بعػج إال التكدػيخ لجسػع بالشدبة دليل مغ ىشاؾ ليذ كحلظ
 الػػػىع مثػػل وقػػع وقػػج" إحػػجى" أـ "أحػػج" أىػػػ السبلئػػع المفػػع لتحج ػػج مفػػخده
 :مشيا أمثمة في التكديخ جسع مع الدابه

 

 جٌقٛجخ   جٌؿٍّس جٌىٍّس جٌّفشدز 

 ِقِٕ

َٛ٠ 

 ِْيف

 ئقذٜ جٌّقحِٔ جٌقغ١شز 

 ئقذٜ ٘زٖ جأل٠حَ 

 ٠شضذٞ ئقذٜ جٌّْحىف جٌرح١ٌس 

   جٌقغ١شز جٌّقحِٔ أقذ

  جأل٠حَ ٘زٖ أقذ

 جٌرح١ٌس جٌّْحىف أقذ
 

 السػػحكخ الػاحػجإلػى  لئلشػارة" أحػج" مكػػاف" إحػجى" وضػع شػاع وكسػا
 السؤنثػة، الػاحػجةإلػى  لئلشػارة" إحجى" مكاف" أحج" وضع أي العكذ، شاع
 :اآلتية األمثمة في كسا
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 جٌقٛجخ   جٌؿٍّس جٌطٟ ٚسد ف١ٙح ؾّْٙح   جٌىٍّس جٌّفشدز 

 ٔط١ؿس 

 ؾٙس 

 قٍّس 

 لن١س 

 أقذ جٌٕطحتؽ جٌكط١ّس 

 أقذ جٌؿٙحش جٌطٟ ضم١ُّ جإلٔطحؼ 

 فٟ أقذ جٌكّالش ٍّٝ أٚوحس جٌغالـ 

 فٟ أقذ لنح٠ح جٌكذٚد جألخ١شز 

  جٌٕطحتؽ ئقذٜ

   جٌؿٙحش ئقذٜ

  جٌكّالش ئقذٜ فٟ

  لنح٠ح ئقذٜ فٟ
 

 :املٛصٍٛ االضِ يف املطابك١ عدّ
 يصػػابه أف فالػاجػػب قبمػػو لمفػػع صػػفة السػصػػػؿ االسػػع يقػػع حػػيغ
 التثشيػػػة، اإلفػػػخاد،" العػػػجد وفػػػي ،"تأنيػػػث - تػػػحكيخ" الجػػػشذ فػػػي مػصػػػػفو
 القاعػجة ىػحه عمى خخوًجا اإلعبلـ والكتبة لغة في الحطت ولكششي". الجسع
 :اآلتية األمثمة مغ  بجو كسا

 

 جٌؿٍّس
جعُ جٌّٛفٛي 

 جٌّغطًّْ
 جٌقٛجخ

ضطكذظ ّّٕٙح جٌّشجؾاِ  ٘حضحْ جٌيحتشضحْ جٌْؿ١رطحْ جٌطٟ 

 جٌْغىش٠س .

 ضيٛس جٌْاللحش ئٌٝ جٌّغطٜٛ جٌطٟ ٟ٘ ١ٍّٗ ج١ٌَٛ .

 فٟ جٌٍكَس جٌطٟ جٔطٙٝ ِٕٙح ِؿٍظ جٌٛصسجء .

جٌخش٠يس جٌر١ح١ٔس جٌزٞ ٠طٌٛٝ جٌؾشـ ١ٍّٙح جٌغ١ذ ٚص٠اش  

 جٌٕمً .

 .ٌْغىش٠س جٌطٟ ذٕح٘ح ذأِٛجي جٌْشخع١فمذ لٛضٗ ج

 ىٛٔٛج لذ غشلٛج. ئٔمحر سوحخ جٌْرحسز جٌزٞ ٠خؾٝ أْ ٠

 ئغالق جٌّكيط١ٓ ج٠ٌٕٚٛط١ٓ جٌطٟ ضمِ ئقذجّ٘ح فٟ...

 جٌٕؾحه جٌطٟ ذذأش ذٗ جٌّشأز .

 جٌطٟ

  

 جٌطٟ 

 جٌزٞ 

 جٌزٞ 
 

 جٌطٟ 

 جٌزٞ 

 جٌطٟ 

 جٌطٟ 

 جٌٍطحْ

  

  جٌزٞ

  جٌطٟ

  جٌطٟ

 

  جٌزٞ

  جٌز٠ٓ

  جٌٍط١ٓ

 جٌزٞ
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 :ايٛاٚ شٜاد٠
 :ىسا معيشيغ أسمػبيغ في الػاو استعساؿ الحطت

 :اآلت١ٝ األَج١ً َٔ ٜبدٚ نُا :املٛصٍٛ اضِ قبٌ -أ
 
 

 جٌقٛجخ   جٌؿٍّس وّح ٚسدش فٟ ٌغس جإلّالَ

 أقذ ئٔؿحصجش جٌى١ٍس ٚجٌطٟ أٔؿضش لرً ؽٙش  

٠فطااطف ستاا١ظ ِؿٍااظ جٌٕااٛجخ جٌغااٛق جٌخ١ش٠ااس ٚجٌطااٟ ضمااحَ       

 ذحسك ِْشك ذغذجد

 جخططّص دٚسضٙح جٌطحعْس ٚجٌطٟ أوذش ف١ٙح ِٛجفٍس جٌؿٙٛد  

 جٌذّٛز ئٌٝ ئٔٙحء جاللططحي ٚجٌزٞ دّح ئ١ٌٗ جٌْشجق 

 قزف جٌٛجٚ

 جٌٛجٚ قزف

 

 جٌٛجٚ قزف

 جٌٛجٚ قزف
 

 
 معشػى فػبل قبمػو، لسشعػػت نعًتػا يقػع ىشػا السػصػؿ اسع أف وواض 

 .بالػاو الشعت لدبه
 :ايٛظا٥ف تتعدد سني -ب

والكتبػػػة  اإلعػػػبلـ لغػػػة تدػػػمظ الذػػػخز وضػػػائف تعػػػجاد  ػػػخاد حيشسػػػا
 :ببعس بعزيا الػضائف ىحه لخبط سبيميغ

 .الذائع وىػ بالػاو، الخبط -1
 إرادة عمػػىأّمػػا  متتابعػػة، الػضػػائف بػػحكخ واالكتفػػاء الػػػاو، بػػجوف  الػػخبط -2

 .الخبخأو  الرفة تعجدأو  البجؿ،
: ... فبلف نائب رئيذ الػزراء ووزيخ الخارجية ... فيل الشائب  مثاؿ ذلظ

ىسػػا  وشػػخز أو شخرػػاف؟ نائػػب رئػػيذ الػػػزراء ووزيػػخ الخارجيػػة أ
 شخز واحج  تػلى مشربيغ ؟ وليحا فسغ األفزل . 
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أف تحػحؼ الػػاو وأف تدػخد الػضػائف اللتتػابع حتػى  –خفع المػبذ ب -
 ا أكثخ مغ وضيفة .يفيع الدامع أو القارئ ، أنيا لذخز واحج لي

 
 :ايعباز٠ غُٛض

 ال وحيشإػح. متعمقاتيػا وتكثػخ اإلعػبلـ لغػة في الجسل تصػؿ ما كثيًخا
أو  لػبذإلػى  تػؤدي ال برػرة الجسمة في الستعمقات تػزيع مبلحطة مغ بج

 قػخائغإلػى  الدػامعأو  القػارئ  ويحتاج ذلظ، غيخ يحجث ما وكثيًخا. غسػض
 ما ورد في الججوؿ اآلتي:  ذلظ أمثمة ومغ. السعشى ليفيع الجسل خارج مغ
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 أَج١ً غُٛض ايعباز٠

 

 فٟ ٚسدش وّح جٌؿٍّس

 جإلّالَ ٌغس

جٌؿٍّس وّح ٠ٕرغٟ جْ 

 ضىْٛ

 ض١ٍْك

ؾحِْاااااس ذغاااااذجد ضركاااااع  

جعااااطْذجدجش ذااااذء جٌْااااحَ 

 جٌذسجعٟ ذْذ غذ.

غذ  ذْذ ضركع ذغذجد ؾحِْس

 جٌْااااااحَ ذااااااذء جعااااااطْذجدجش

 جٌذسجعٟ.

جٌَشف )ذْذ غذ( ِطٍْك 

ذحٌفْاااً )ضركاااع( ٌٚااا١ظ  

ذْااذ جٌْااحَ جٌذسجعااٟ وّااح  

 ٠ُٛ٘ ٚمِ جٌَشف. 

ٚص٠اااااش جٌطشذ١اااااس أغٕاااااحء   

ٜٛ ص٠حسضٗ ٌّكحفَاس ١ٕٔا  

أِااظ ذقاافطٗ جٌّغااإٚي  

 .ّٓ جٌط١ٍُْ
 

لحي ست١ظ جٌؿّٙٛس٠س : 

ستااا١ظ جٌاااٛصسجء لاااذ   جْ

ٔؿااااف فااااٟ جٌااااشذو ذاااا١ٓ  

جٌمناااااااا١ط١ٓ ١ِضج١ٔااااااااس  

جٌذٌٚااااااس ٚجٌَٕااااااش فااااااٟ  

جعاااطميحّحش جٌّاااٍٛف١ٓ  

ٚرٌااااااه فااااااٟ ِااااااإضّشٖ   

جٌقااااكفٟ جٌاااازٞ جٌمااااحٖ   

 أِظ.

جضفااك ٍّااٝ ّمااذ ِااإضّش  

ٌّااااشك جٌغااااىشٞ فااااٟ   

 جٌّغشخ.

 

 

ٌطؿ١ِّ جألدٌس ٍّاٝ ٘ازٖ   

 جٌؿشجتُ مذ جإلس٘حخ   

 ذقاااااافطٗ جٌطشذ١ااااااس ٚص٠ااااااش

 جٌط١ٍُْ أغٕحء ّٓ جٌّغإٚي

١ٕٔاااٜٛ  ٌّكحفَاااس ص٠حسضاااٗ

 أِظ .
 

ٟ  جٌؿّٙٛس٠اس  ست١ظ لحي  فا

 جٌاااازٞ جٌقااااكفٟ ِااااإضّشٖ

 ستاااا١ظ جْ:  جِااااظ جٌمااااحٖ

 جٌاشذو  فٟ ٔؿف لذ جٌٛصسجء

 ١ِضج١ٔاااس جٌمنااا١ط١ٓ  ذااا١ٓ

 فااااااااٟ ٚجٌَٕااااااااش جٌذٌٚااااااااس

  جٌٍّٛف١ٓ . جعطميحّحش

 
 

ٟ  ِاإضّش  ّماذ  ٍّٝ ُأضفك  فا

 جٌغىشٞ. ٌّشك جٌّغشخ

 

 

 

 جإلس٘حخ مذ جألدٌس ٌطؿ١ِّ

  جٌؿشجتُ ٘زٖ ٍّٝ

ٌااٛال ِْشفطٕااح ذااحْ ٚص٠ااش 

جٌطشذ١اااااااس ال ٠ؾاااااااغً أٞ 

١ٍٚفااااس أخااااشٜ ٌفّٕٙااااح 

 جٌؿٍّس ذقٛسز خحىثس .
 

جٌْرااحسز ضااُٛ٘ جْ ستاا١ظ 

جٌااٛصسجء ٘ااٛ جٌاازٞ ّمااذ  

ِااإضًّشج فااكف١ًح ِااِ جْ   

ستااا١ظ جٌؿّٙٛس٠اااس ٘اااٛ 

 جٌّشجد. 

 

 
 

 

ٌاا١ظ جٌّااإضّش ِاآ أؾااً  

ِاااااشك جٌغاااااىشٞ فاااااٟ  

جٌّغاااشخ ٚئّّٔاااح ٌّاااشك  

ح ِٚىاااحْ جٌغااىشٞ ِيًٍماا  

ّماااااااذ جٌّاااااااإضّش ٘اااااااٛ  

 جٌّغشخ 
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 ِٓ املآخز املؼدُّح واٌذالٌُح
اخلطأ يف ضبط ب١ٝٓ ايه١ًُ -1

  

 جٌقٛجخ   جٌْرحسز جٌطٟ ٚسدش ف١ٙح  جٌىٍّس 

 ِذْػس 

 

 ِذٕٛد

 غحٟٔ

 ؾذ

 َؾذَّ

 

 ُؾَذد

 َؾّذز 

 َضْؿُشذس 

 َؾْشف 

ْْرس   ُؾ

ُٛسٞ    َؾٙ

 ُِكِشَ  

 

 ٠َْكطِنش  

 َقٍَرس 

 ِقُّ

 -قااااااااٛجٌِٟ

َٟ  قٛجٌ

 ُخغحسز 

 ِخْؾ١س 

 جٌِرْػس ضٕغك خذِحضٙح 

 فشٔغح ئٌٝ  ِذْػس فٟ ٚجسعً

 خحٌف ِذٕٛد جالضفحق 

َٟ ٌٍؾْشجء    جٌٍّطمٟ جٌػحٔ

َُ جألخ ٚجٌِؿذ  ْْ ِٔ 

 ِؾىالش َؾذ خي١شز 

َُ َؾّذ خيشز    جٌْشخ ِمرٍْٛ ٍّٝ أٚمح

ًّح ِِ جٌٍّٛف١ٓ جٌُؿَذد   ّمذ جؾطّح

 ِذ٠ٕس َؾّذز 

 ضؿُشذس 

 ّٞ  جٌَؿْشف جٌمحس

ْْرطٗ جٌىػ١ش ١ٌفٍْٗ   ِح صجي فٟ ُؾ

 ّٞ ُٙٛس  ذقٛش َؾ

ُِْكِشَ   ٠ؾطشه ٌٍغ١ذجش ألدجء جٌّْشز ٚؾٛد 

َِْكِشَ   رجش ِسقُ 

 ٔمً ئٌٝ جٌّغطؾفٝ ٚ٘ٛ ٠َْكَطنش 

 جٔغكد ِٓ َقٍََرس جٌقشجُ 

 ّحدش جٌّذف١ْس ٌطقد قّّٙح ٍّٝ جإلس٘حذ١١ٓ 

 ٚوحٔٛج قٛجٌٟ/قٛجٌٟ أٌف ؽخـ 

ذٍغااص ُخغاااحسز ٚصجسز جٌّح١ٌاااس أسذْااا١ٓ ١ٍِاااحس  

 دٚالس 

 ِخؾ١س ٚلُٛ جميشجذحش  

ْْػس   جٌَر

ْْػس  َذ

 ُذٕٛد

 جٌػحِٟٔ

 ٚجٌَؿّذ

 ِؾذُّ خيشٍز 

 

 جٌُؿُذد

  ُؾّذز

  ضؿِشذس

 جٌُؿْشف– جٌُؿُشف

ْْرس   َؾ

ّٞ َِٛس ْٙ   َؾ

   َِْكَشَ

 

  ٠ُْكَطَنش

ٍَْرس   َق

َّٙح َّ  ُق

 َقٛجٌٟ

  َخغحسز

  َخْؾ١س

  َخٍَمح
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 َخٍِك 

 َخ١حس 

 

 ُدُذش 

 ُدّخحْ 

 دعطٛسٞ 

َْس   َدْف

 

 ِدّفس 

 ِر٘حخ 

 ِضشقحي  

 َسْدـ 

 َسَلُ 

 ِعّشٞ 

 ِٟ  ِعّٕ

 ِؽْطٛٞ 

 ُؽْكٕحش  

 ُؽْكٕس 

 ُؽْغً 

ِٙذ   ٠َْغطؾ

 َفَكشجء 

 َفَكحفٟ  

 َفَشُ 

 َِْقَشف 

 ُفّفحسز 

 

 ال ٠ىْٛ جٌػٛخ َخًٍِمح 

جٌَخ١حسجش جٌّيشٚقس أِاحَ جٌّؿٍاظ  ٚجٌَخ١احس    

 جٌْغىشٞ

 ؾٍْٗ ُدُذَش أر١ٔٗ 

 لحذٍطٗ ذحٌمٕحذً ٚجٌذُّّخحْ جٌغحَ  

 جٌّكىّس جٌذِّعطٛس٠س  

ضااُ ئسعااحي أٚي َدْفْااس ِاآ جإلِااذجدجش جٌير١ااس     

 ٚجٌغزجت١س 

 ئدجسز ِدّفس جٌكىُ ذىً ِٙحسز 

 ئٌٝ ِر٘حخ جٌْشجل١١ٓ ئٌٝ جٌمح٘شز 

 فٟ ِقٍّٗ ِٚضْشقحٌٗ

 لرً َسْدـ ِٓ جٌضِٓ

 لشجس ِؿٍظ جألِٓ جٌذٌٟٚ َسَلُ ...

 جٌكرً جٌغِّشٞ 

ِٟ جٌكشخ  خال  ي ِعّٕ

 جسضذجء جٌّالذظ جٌؾِّْط٠ٛس  

 ٚلف ُؽْكٕحش جٌٕفو جٌْشجلٟ 

 جٌؾُّكٕس جألٌٚٝ ِٓ جٌّْٛٔس 

 ّمذ ِمحذٍس ٌُؾْغً ج١ٌٍٛفس 

ِٙذ   ؽحخ ّشجلٟ ٠َغَطؾ

 لحدِس ِٓ جٌقَّكشجء جٌغشذ١س 

 ٔؾحه َفَكحفٟ ِىػف 

 ٚلذ ُأف١َد ذحٌقََّشُ  

 جٌّْقَشف جٌطؿحسٞ  

 جىٍمص ُفْفحسجش جإلٔزجس 

 

  جٌِخ١حس

 

  َدْذَش

  جٌذَُّخحْ

 جٌذُّعطٛس٠س

  ُدْفْس

 

  َدفَّس

َ٘حخ   َر

  َضْشقحٌٗ

ـٍ   َسَد

  َسْلُ

  جٌغُّّشٞ

  ِعِٕٟ

٠ِّٛس   جٌؾََّط٠َّٛس=جٌؾَّْط

  ِؽْكٕحش

  جٌؾِّْكٕس

  ٌَؾْغً

  ٠ُْغَطْؾٙذ

  جٌقَّْكشجء

ّٟ   ِفَكحف

  ذحٌقَّْشُ

َّْقِشف   جٌ

  َفّفحسجش

  ِقحفِّ
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 ََِقحف 

 َفٍْد  

 

َّحَ   َف

 ُىكحي  

 َىّْأ١ٕٔس 

 ضي١ّٓ 

 ٍُْشف 

 ٍٙشج١ُٔٙ  

 َّْرٛز 

 ِضْذجد 

َْْذْ َِ 

 َٝ  َِّق

َْْفٝ  ٠َ 

ْٕٛز  ُّ 

 ١ََّحْ 

 ُِغَرش 

 ُغْرٓ 

 ْٟ  َغْشذ

 َغٍْٛجَء 

 ُفخَّحس٠س 

 ِفْيش 

 ُلرٛي  

 ُلر١ًْ

 َلذـ 

 لحَسخ

 فٟ ِقحف جٌذٚي جٌّطمذِس 

 وحْ َفٍْد جٌّشجط  

 ٠مف ٍّٝ جسك َفٍْرس 

َّّحَ جألِٓ   َف

 جٌىرذ ٚجٌيَُّكحي فٟ ِٛمِ ِْىٛط  

َّأ١ٕٔس   ّحػ فٟ َى

 ضي١ّٓ جٌؾْد ٍّٝ ٚفشز جٌّخضْٚ جٌغزجتٟ 

َُّشف ٚجٌغّحقس  ّشف ذحٌ

 ألحَ ذ١ٓ ٍٙشج١ُٔٙ  

 َّْرٛز ٔحعفس 

 ِضْذجد جٌغىحْ 

َْْذْ ٔف١ظ َِ 

َِْقٟ  جعطخذِص جٌ

َْْف ١ٍّٗ جٌضِٓ  ٠َ ٌُ 

َٛز  ْٕ ُّ  جعطٌٛٝ ١ٍّٗ 

١ََْحْ  ١ََّحْ  ألِش ٚجمف ٌٍ  ؽٙٛد 

 ّحففس ِغّرشز 

 جقطؽ ٍّٝ جٌُغْرٓ جٌٛجلِ ٍّٝ جٌٍّٛف١ٓ

ْٟ جٌغحقً جٌؾّحٌٟ ْٟ ذغذجد  -غشذ  فٟ غشذ

 ضّحدٜ فٟ َغٍْٛجتٗ 

 ِؿّّٛس ِٓ جألٚجٟٔ جٌُفخَّحس٠س 

 عكحذس ٍّٝ ؽىً ٔرحش جٌِفْيش

 ئْ ُلرٛي جٌيٍرس فٟ جٌمغُ 

 وحْ ِٓ ُلَر١ًْ ضكق١ً جٌكحفً  

 ٍََْٝ ُّ  وحْ ٌٗ جٌَمَذـ جٌ

 جٌىطٍس جٌّإغشز ٚجٌّْحسمس فٟ لحَسخ ٚجقذ  

  ُفٍْد

 ُفٍْرس

َّّحَ   ِف

  جٌيَِّكحي

  ُىَّأ١ٕٔس

ّْأٔس    َى

ََّْشف   ِذحٌ

ُٙ١َْٔ ْٙشج ٍَ  

َّز   ُُّر

ْْذجد   َض

ِْْذْ َِ 

ّٝ ِْق   جٌ

ُْْف ْْفِّ/ٌُ ٠َ ٠ُ ٌُ  

َٛز ْٕ َّ  

  ١ِّحْ

  ُِغِرَشز

  جٌَغْرٓ

َٟ   َغْشِذ

  َغٍَٛجِتٗ

  جٌَفخَّحس٠س

  جٌُفْيش

  َلرٛي

 َلر١ً

  جٌِمْذـ

 لحِسخ

 َِْمُشذس
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 َِْمِشذس

 َلَقحسٜ 

 َِْمَْذ 

 َوفَّس 

 ُِْىٍِف 

١ٍْس   ِو

 َو١ّّس 

 ٌَػس 

 ٌِكحق 

 ٌُْغُ 

 ٌََغ٠ٛحش  

 َِحَءز 

 ٍََِى١ّس 

 َْٔرزز 

ْْشز  َٔ 

 َٔمشط 

 ُٔٛجز

 ١َْٔش 

 َ٘شَّٚجش 

 

 ٠َّٛ٘س 

 ُضْخّس

 ِْٚقذز 

 ِٚعحىس  

 ِْٚفك  

ّْٕس   ٠ُْغشز/٠ُ

َِْمشَذس ِٓ ذغذجد   ٍّٝ 

 ع١رزي َلَقحَسٜ ؾٙذٖ

ِِْمًْذج   ققً ٍّٝ غّح١ٔٓ 

 ١ِضجٔٗ فٟ َوّفس 

ُِْىٍفس   ١ٍّّس 

١ٍْطٗ ج١ٌّٕٝ   أف١رص ِو

 جعطٌٛٝ ٍّٝ ِو١ِّّحش ِٓ جألعٍكس 

 جٍَّػس  -جٌطٙحخ جٍَّػس

 جٌِّكحق ذشود جٌكنحسز  

 ٌُْغُ جسمٟ  

 خرشجء جٌٍَّغ٠ٛحش  

 غالظ ِحءز لط١ً 

ٍََِّى١ّس جٌفىش٠س   جٌَّّٕس جٌْح١ٌّس ٌٍ

َْٔرزز ِٓ ذكػٗ   أّيٝ 

ْْشز جٌيحتف١س  َٕ  جٌ

 جٌَّْمشَطِشك 

 ٌطىْٛ ٔٛجز ًٌّْ أورش

١َْٔش جٌٍَُ  جٌز٠ٓ ١ْ٠ؾْٛ ضكص 

ُٙشَّٚجش  جعطخذَ ف١ٙح جٌ

َٚجش   ُٙش  ذحٌكؿحسز ٚجٌ

٠َّٛ٘س   ؽْد ذال 

 جٌطُّْخّس فٟ جٌٕفو 

ِٚقذز جٌٕمذ  ِٛقذز جٌْشذ١س   جٌ

ِٛعحىس    فؾً ؾٙٛد جٌ

 ٚفمح ٌط١ٍّْحش جٌٛصجسز 

 جضؿٗ ٠ُغشز ٠ُّٕٚس 

  ُلَقحسٜ

ًَْذج   َِْم

  ِوْفس

  ُِىِّفس

١ٍْس ْٛضٗ – ُو  ًوٍ

١ِّحش   َو

  جٌٍِّػس

  جٌٍَّكحق

  ٌََغُ

  جٌَُّغ٠ٛحش

  ِثس

ٍْى١ِّس ِّ   جٌ

  ُْٔرزز

َْْشز   جٌُّ

  جٌَّمِشط

 َٔٛجز

  ١ِٔش

َِٙشٚجش   جٌ

 

٠ِّٛس ُ٘  

 جٌطَُّخّس

  َْٚقذز

َٛعحىس   جٌ

   َْٚفَمح

ّْٕس /٠َْغشز ٠َ 
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  اخلطأ يف ضبط اإلعالّ -2
 العخبية مشيا  اإلعبلـ نصه ىشاؾ مذكبلت في-

ػػاف بػيغ الخمػط َسػاف( )ُعسع َسػػاف( فسػغ الخصػػأ أف نقػػؿ )خمػيج وعع . عع
 . ُعساف(  والرػاب )خميج
 فػػي والسػجػػػدة اليػػاء، بدػػكػف " الدْىػػخة" كػكػػب فػػي نصقيػػع كػػحلظ

ْػالف(: والرػاب  الجػالف(، ويشصقػف )مختفعات ".الد ىعخعة" السعاجع  .)الجع
ػػػَجة،: ىػػػي أوجػػػو بثبلجػػػة )جػػػَجة( مج شػػػة ويشصقػػػػف  ػػػَجة، جل  ُجػػػَجة، جع

 ُجَجة بزع الجيع.  والرػاب
 : اخلطأ يف ب١ٝٓ ايه١ًُ -3

وإْخرػػائّي، إْخرػػائّي العػػبلج الشفدػػي والرػػػاب  يقػلػػػف أخّرػػائليّ 
ز، اختراصي.     ُمتعخرّل

 ىػحا مرػجرإلػى  ندػبة االختراصػي فيكػػف . انفػخد: بالذيء فبلف اْخُتّز 
 : وفيو مشو، الفاعل اسع والسختز االختراص، وىػ الفعل،
التدػعيشات والرػػاب وردت كمسة )التدعيشات( ، ونحغ في مدتيل  -

كسا جاء في قخار السجسػع المغػػي )التدػعيشيات( إذ ذكػخ السجسػع : 
)ألفػػاظ العقػػػد يجػػػز أْف تجسػػع بػػاأللف والتػػاء إذا ألحقػػت بيػػا يػػاء 

 الشدب وفي ىحه السعشى ال يقاؿ جبلجيشات بغيخ ياء الشدب(
أمػػػا عػػػغ كمسػػػة )سػػػسحاء( فالعبػػػارة التػػػي وردت فييػػػا : )الذػػػخيعة  -

ػػػْس  ومؤنثػػػو الدػػػسحاء( و  الرػػػػاب : الذػػػخيعة الَدػػػْسحة. مػػػغ : سع
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سسحة، فيقاؿ فػبلف سػس  ، وىػي سػسحة الػجػو، وشػخيعة سػسحة 
 فييا يدخ وسيػلة. 

 وفي جسمة )أجيدة الترشت( وردت خصأ، والرػاب )أجيدة التشرت(
وفػػػي كمسػػػة )أنػػػاح( وردت الجسمػػػة )أنػػػاح بالبلئسػػػة عمػػػى رجػػػاؿ  -

  الذغب( خصأ والرػاب أنحى بالبلئسة
 كسا نجج في جسمة : )لع  به مشيا إاّل الشحر اليديخ(  -
 خصأ والرػاب : )الشدر اليديخ(  -
ومػػغ األخصػػاء الذػػائعة كمسػػة )يفػػي( ، وجسمتيػػا التػػي وردت فييػػا  -

 )ىحه الكمسة ال تفي الكاتب حقو( والرػاب )ال تػّفى الكاتب....( 
... تقػػػػؿ العػػػخب )وفػػػى  - فعػػػى( وىػػػػ فعػػػل الـز )يفػػػي( مزػػػارع )وع

 يء، تع. ووفى بعيجه ووعجه : انجده الذ
 وىحا الذيء ال يفي بحلظ : يقرخ عشو وال  ػازيو  -
أّمػػا الفعػػل الستعػػجي فيػػػ )وّفػػى( بالتزػػعيف،  يقػػاؿ : وّفػػى فبلنػػًا  -

َوَوَجددَد اَ َ  حقػو : أعصػػاه إّيػػاه وافيػًا تامػػًا، وفػػي القػػخآف الكػخيع : 

اُه ِحَساَبفُ   .    ِطـَدُه َفَقف 
 :نتاب١ٝ أخطا٤ -4

 :مثل مغ الذائعة الكتابية األخصاء ىشا إلى بعس أشيخ
  ْدعٛا -

 نجعػ.: والرػاب
 الحػػخؼ" الفعػػل الـ ىػػي وإّنسػػا الجساعػػة، واو ليدػػت ىشػػا الػػػاو ألفّ 
 الجساعػة عمػى دؿ والػحي. نكتػب فػي الباء مثل ذلظ في مثميا" مشو األخيخ
 .)الشػف( ىػ ىشا
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 ايصٛت َٗٓدضٛا -

 ".ميشجسػ: "والرػاب 
 كػػاف أماضػػًيا الفعػػل، فػػي الجساعػػة واو بعػػج إال تكتػػب ال األلػػف ألفّ 

 لػػػغ -يفيسػػػػا لػػػع: مثػػػل" مجدوًمػػػاأو  مشرػػػػًبا" مزػػػارًعا ـأ فيسػػػػا،: مثػػػل
 .افيسػا: مثل أمًخاأو  -يفيسػا

****** 
 ... )َطا٤ّا( )انتفا٤ّا(، -

 تقزػػي كسػػا اليسػػدة، بعػػج ألػػف بػػجوف  )مدػػاًء(، )اكتفػػاًء(،: وصػػػابيسا
 سػػػبقتإذا  اليسػػدة بعػػج األلػػػف إجبػػات تسشػػع التػػػي اإلمبلئيػػة، القاعػػجة
: بسثػل الشرػب حالػة فػي كتابتيػا فيجب تدبه لع. أّما إذا بألف اليسدة
ًءا، ُجْدًءا، ْرًءا، بجع ْػًءا، دع بْإا، ضع فًإا عل  .إل ... دل

***** 
 .. ُنِف٧ ِعِب٧، -

 ومثميسػا بدػكػف  لدػبقيا مفػخدة بيسػدة و)كػفء(، )عبء(،: والرػاب
 .(ءو)ملْ  و)نْرء(، )دؼء(، و )بعْجء( ،: ذلظ في

****** 
 َبِدأ  -

 .الدابه كالشػع مفخدة بيسدة بعْجء، والرػاب
****** 

  ثكا٠ -

 )وىػػحه. مفتػحػػة بتػاء فتكتػػب سػالع مؤنػػث جسػػع ألّنيػا )جقػػات( ؛ والرػػاب
 جسػػع ألنيػػا مخبػشػػة، بتػػاء تكتػػب التػػي )قزػػاة( كمسػػة عػػغ تختمػػف الكمسػػة
 .)ُفععمعة( وزف  عمى تكديخ
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 مزصخد تقجـ في: قػليع في كسا :َططسد -
 افتعػل وىػػ )اشعػخد(، مػغ فاعػل اسػع ألنيػا )ُمَصخد(؛: كتابتيا وصػاب
 وليدػت. الصػاءاف وأدغسػت شػاء فيػو االفتعاؿ تاء أبجلت )الَصخْد( مغ

 في فالزاد )ضخب(، مغ )افتعل( األخيخةألّف  )اضصخب(؛ مثل الكمسة
 التػي )ُمّصمػب(: ومثميػا .فييػا ضػاد فػبل )اشػخد(، بخػبلؼ الكمسة جحر
 مػػغ فاعػػل اسػػع ىػػي التػػي و)ُمَصملػػع( )اَشمػػب(، مػػغ فاعػػل اسػػع ىػػي

 .)اّشمع(
****** 

 خريًرػا مثػل )أعػجه كثيػخة تعبيػخات فػي المفػع ىػحا  تػخدد "خصّٝصا" -
 ... أجمو مغ خريًرا( )جاء لو(،

ػػى؛: كتابتيػػا وصػػػاب يرع رّل السقرػػػرة  بػػاأللف مشتييػػة الكمسػػةألّف  خل
 فلعيّلمػى( ، ووزنيػا الرػخؼ، مػغ مسشػعػة ألنيػا مشػنػة؛ غيػخ )الكمسة
 يطػػغ كسػػا برػػاد مشتييػػة الكمسػػة وليدػػت رابعػػة لػقػعيػػا يػػاء وتكتػػب
 .خريًرا ويشصقػنيا فيكتبػنيا الكثيخوف 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ألٍٚ : اإلعالَٕٝٛ ٚتبطٝط قٛاعد ايًػ١ ايعسب١ٝ ايفصٌ ا

51 

  اخلطأ يف دالي١ ايه١ًُ -5
 

 جٌقٛجخ جٌْرحسز جٌطٟ ٚسدش ف١ٙح جٌىٍّس

 جألِظ

 غٕح٠ح

ـٌ  ِخّق١

 َخٍَحق

َٜٛ ّْ  َد

 َعٍَف

 فرٛـ

 ىفً

 َِشٚف

 

 ألقٝ

 وًٙ

 وحٔص جٌٕط١ؿس فٟ ِرحس٠حش جألِظ 

 ٚلذ ضْشك ٌزٌه فٟ غٕح٠ح قذ٠ػٗ 

 فًْ ٘زج ِخق١ًِّقح ِٓ أؾٍٗ 

 فثس ِٓ جٌؾرحخ جٌز٠ٓ ال خالق ٌُٙ 

 ٔؾىش جهلل ألّٔٗ جعطؿحخ ٌذّٛجٔح 

 ذْذ جعطمشجس جٌٛمِ ٚضغ١ش جٌغ١حعس جٌطٟ جضرْٙح عٍفٗ

 ذٛؾٙٗ جٌقرٛـ  

 ىفٍس فٟ جٌػحٌػس ّؾشز ِٓ ّّش٘ح 

 ضغ١ٍّٗ َِشًٚفح ٠نُ التكس جٌذعطٛس

 ضٛمِ جألٚسجق فٟ َِشٚف

 جٔخفنص أعْحس جٌٕفو ئٌٝ جلقٝ ِْذي ٌٙح 

 ٠طُٙ ٚجٌذٖ جٌىًٙ ذمطً ٚجٌذضٗ جٌّش٠نس  

 (ٔ)أِظ

 أغٕحء

 ِخق١ّقٟ  

 ال أخالق 

 ٌذّٛضٕح 

 َخٍَفٗ 

 جٌقر١ف 

 (ٕ)فطحز

 ٍشف 

 

 أدٔٝ 

 جٌؾ١خ 

 
 
 
 

                                           
فػػت، ومعشػػى ىػػحا أنػػظ إذا أردت الػػيع خّ خت عُ ّكػػخت، وإذا نُ ّكػػفػػت نُ خّ أمػػذ إذا عُ  (ٔ)

إذا أردت أي  ـػ مزى قمت األمذ، و ػمظ قمت: "أمذ" بالتشكيخ، الحي قبل  
أعْف لعْع تعْغغع بلاألعْمذ . يجًا كع ععْمشعاىعا حعرل  قاؿ تعالى: }فعجع

ع، ويصمه كحلظ عمى الػلج حتى البمػغ. أّما الفتى فيػػ مُ الصفل ما لع  بمغ الحُ  (ٕ)
 فتاة.  والذاب أوؿ شبابو بيغ السخاىقة والخجػلة، ومؤنث
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 : صٛز َٔ اخلًط بني املتػابٗات -6

 :الخمط بيغ كمسات  تذابو نصقيا  -أ
 جٌط١ٍْك جٌقٛجخ جٌْرحسز جٌطٟ ٚسد ف١ٙح جٌٍفٌ

 آرجْ جٌْقش 

 

 ّشف ذحٌَؿّذ ٚجٌٕؾحه

 

 

 ئّٔٗ ٌٕح ُْٔ جألخ ٚجٌِؿّذ 

 جٌُؿْشَ جٌغّحٚٞ

 

 وحْ فٟ ِق١شز ِٓ أِشٖ 

 

 

 ٌُ ٠ذس فٟ ُخٍْذٖ رٌه 

 

 

٠قش ٍّٝ لٛي جٌؾْش ذاذّٛز  

 جٔٗ ِٛ٘ٛخ 
 

سؤ٠اااح ّشذ١اااس فاااٟ جٌّؾاااشُٚ  

 جٌػمحفٟ جٌؿذ٠ذ 

 فقً جٌؿٕٛخ ّٓ جٌِؾّحي 

 قٍف ِؽّحي جألىٍغٟ 

قذ٠مااس جألٔااذٌظ ئٌااٝ ج١ٌّاا١ٓ    

 ٚقذ٠مس جٌكش٠س ئٌٝ جٌؾَّّحي

 ٌٚىٕٗ َٔش ِٓ ىشف خفٟ 

 أرجْ

 

 جٌِؿّذ

 

 

 جٌَؿّذ 

 جٌِؿْشَ

 

 َق١َْشز 

 

 

 ّخٍَذٖ
 

 

 ذذّٜٛ 

 
 سؤ٠س

 

 جٌَؾّحي  

 َؽّحي 

 جٌؾِّّحي   

 َىْشف 

 

ِّااااح )آرجْ( فٙااااٛ    أرجْ ؾّااااِ "أرْ" أ

 جٌفًْ )أّرْ( . جٌّقذس ِٓ

 جٌَؿذُّ : أذٛ جألخ أٚ جألَ. 

ِّاااااح جٌِؿاااااّذ فٙاااااٛ   ٚجٌَؿاااااّذ : جٌَكاااااٌ   أ

 جالؾطٙحد  ٚ٘ٛ جٌّالتُ ٕ٘ح. 

 جٌط١ٍْك جٌغحذك ٔفغٗ.

ِّح جٌُؿْشَ فٙٛ  جٌِؿْشَ : جٌرذْ ٚجٌؿػس. أ

 جٌزٔد ٚجٌؿٕح٠س.

جٌِك١ااااشز : جعااااُ ذٍااااذ ِْااااشٚف لااااشخ  

ِّاااح جٌَك١اااشز : فٙاااٟ جٌطك١اااش    جٌىٛفاااس  أ

 ٚ٘ٛ جٌّْٕٝ جٌّالتُ ٕ٘ح. ٚجالميشجخ
 

ِّاااح جٌَخٍَاااذ    جٌُخٍااذ : جٌرماااحء ٚجٌٛؾااٛد  أ

فٙااااٛ جٌمٍااااد ٚجٌرااااحي ٚجٌاااإفظ ٚ٘ااااٛ  

 ٕ٘ح. جٌّالتُ

جٌااذّٜٛ : جالعااُ ِاآ جالدّااحء ٚ٘ااٛ     

 جٌّالتُ ٕ٘ح.

جٌشؤ٠ااح : خحفااس ذّااح ٠ااشٜ فااٟ جٌّٕااحَ   

 ٚجٌشؤ٠س جٌَٕش ذح١ٌْٓ أٚ جٌمٍد .

ِّااح جٌؾِّااّحي   جٌؾِّااّحي : ِمحذااً جٌؿٕااٛخ أ

 ج١ّ١ٌٓ . فّمحذً

 

 

ِّااح جٌيَّااْشْف  جٌيَّااشَف : ٔٙح٠ااس جٌؾااٟء  أ
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فااااٟ جٌْيااااشف جٌؿٕااااٛذٟ ِاااآ  

 جٌْشجق 

ٌاااُ ضغّااال ٌاااٗ ّااا١ٓ ِىاااٛجي   

 ج١ًٌٍ  

َّاااااااْشك    ماااااااشخ ذىالِاااااااٗ 

َّْشك جٌركش/ ضناشخ   جٌكحتو/

ْْشك جٌكحتو جضفحل١س ؾ١ٕف   َذ

 

ِّْماااًذج  ِّْماااذ جٌطغااا١ٕ١ْحش  واااحْ 

ِّْمذ٠ٓ ِٓ  ٌألِٓ جٌغزجتٟ ِٕز 

 جٌضِٓ

ََْمااحس ٚذمااحؤٖ فااٟ  ضااأغ١ش ٘اازج جٌ

 جٌذَ 

 

 

ِّٕحْ جٌغّحء   قطٝ ذٍغ ف١طٗ 

 

 

 أخزٖٚ ٍّٝ ق١ٓ ُغّشز

 

 جٌّٛجد جٌِفْيش٠س 

 

 

َٜٛ فاااااٟ فاااااغشٖ    ؾّاااااِ َ٘ااااا

 جٌيٛجذِ

 جٌيَّشف

 

َٛجي    َى

 

 ُّْشك 

 

 
 

 َّْمذ 

 َّْمذ٠ٓ 
 

َْمَّحس   جٌ

 

 

 

 َّٕحْ 

ِْٕحْ   جٌ

 

 ِغّشز

 

 جٌُفْيش٠س 

 

 

 ِٜٛ َ٘ 

 فٙٛ ج١ٌْٓ

 

 جٌط١ٍْك جٌغحذك 

 

ِىااٛجي ؾّااِ ى٠ٛااً  ٚال ِْٕااٝ ٌااٗ ٕ٘ااح 

ِّح جٌيَّٛجي فٙٛ جٌيٛي ٚجالِطذجد   أ

ُّااْشك     ِّااح  َْااْشك: خااالف جٌيااٛي  أ جٌ

 جٌؾٟء فؿحٔرٗ ٚٔحق١طٗ

أٌفااحً جٌْمااٛد فااٟ جٌْؾااشز ٚجٌْؾااشْٚ  

َّْمذ ِْْماذ   ئٌٝ جٌطغ١ْٓ ِٚفشد٘ح  ِّاح جٌ . أ

 فٙٛ جٌمالدز

ََْمحس )ذذْٚ ضؾاذ٠ذ( جألؽا١حء جٌػحذطاس     جٌ

َّْماحس     ِّاح جٌ وحٌّٕضي ٚجٌٕخاً ٚجألسك. أ

فٙااااٛ ِااااح ٠طااااذجٜٚ ذااااٗ ِاااآ جٌٕرااااحش    

 ٚجٌؾؿش.  

َّٕاحْ وغاكحخ ٚعاّحء      فٟ جٌّْاحؾُ : 

ِّٕاااحْ وٍؿاااحَ ٚصٔاااح     ٚصٔاااًح ِْٕٚاااٝ  ٚ

ِْٕٝٚ 
 

ِّح جٌُغشز فّٓ  جٌِغشز جٌغفٍس فٟ ج١ٌمَس أ

 ٚي جٌؾٟء ِْح١ٔٙح أ
 

جٌِفيااااشٞ ٔغاااارس ئٌااااٝ جٌِفْيااااش أٚ ئٌااااٝ 

ِّح جٌُفْياشٞ   جٌِفيشز ٚال ِْٕٝ ٌٗ ٕ٘ح  أ

 ٔغرس جٌُفْيش ٚ٘ٛ أؾٕحط ِٓ جٌٕرحش. 

ْٜٙٛ ذّْٕاٝ   َٜٛ  ِٚنحسّٙح ٠َ َ٘ ضأضٟ 

َٜ َفّناااحسّٗ ٠ٙاااٛٞ    َ٘اااٛ ِّاااح  أقاااّد. أ

 ٚ٘ٛ ذّْٕٝ عمو 
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 :اإلغاز٠ اضِ اضتدداّ يف اخلًط -ب
 :اإلشارة اسع في الخمط مغ ىشاؾ نػعاف

إلػػى  اإلشػػارة اسػػع كاسػػتعساؿ لػػو وضػػع مػػا غيػػخ فػػي االسػػع اسػػتعساؿ األوؿ
 :أحجىع قػؿ في كسا السثشى مع السفخد

 ".القػتيغ ىاتيغ بيغ" :والرػاب ،"القػتيغ تمظ بيغ"
 تسثػل وقػج لػو، وضػع مػا غيػخ فػي الخصاب حخؼ استعساؿ ففي اآلخخ وأما
 :اآلتية الجسمة في ذلظ

 (....العشرخاف ذانكسا نجاحو، سبب كانا اجشاف )عشرخاف
إليػػو  السذػػار بػػيغ شػػابه الكاتػػب أف العبػػارة ىػػحه فػػي الخصػػأ ووجػػو
 لحقتوإذا  اإلشارة اسع فإ :تقػؿ والقاعجة ذلظ، وجػب مشو ضًشا والسخاشب
 السذػار بيغ ارتباط ال وأنو االسسية، الكاؼ ترخؼ ترخفت الحخفية الكاؼ
 فاسػػع. وبػػالعكذ جسػػع ويخاشػػب مفػػخدإلػػى  يذػػار فقػػج والسخاشػػب،إليػػو 
 أشػيخ فػاذا. السخاشػب بتغيػخ تتغيػخ والكػاؼئ١ٌاٗ   السذػار بتغيخ  تغيخ اإلشارة
 وخػشػػب مثشػىإلػػى  أشػيخ وإذا ذاكػػع،: قيػل جسػػع وخػشػب مػػحكخ مفػخدإلػى 
 مثشػى، الدػابقة العبػارة فػيإليو  السذار كاف ولسا. وىكحا" ذانكع" قيل جسع

 عمػػى بشػػاء" العشرػػخاف ذانكػػع: "يقػػاؿ أف الػاجػػب كػػاف فقػػج جسعػػا والسخاشػػب
  .الدابقة القاعجة

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 الفصل الثاني

 

 

 

 

 

  ايعدد 

  املُٓٛع َٔ ايصسف 

  أخطا٤ االضتجٓا٤ 

  ٞأخطا٤ ايٓف َٔ 

  قٛاعد يػ١ٜٛ رلتًف١ 
  أمنٛذدات إلعسابات رلتًف١ 
  باب بعض ايفسٚقات 

  أمسا٤ أصٛات بعض احلٝٛاْات 

  ِاملرنس ٚاملؤْح َٔ أعطا٤ اجلط 
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 العدد
 رأ ػت ليػحا صػػابيا وبيػاف حرػخىا يرعب كثيخة العجد كتابة أخصاء

 الكاتػب عمػى يدػيل مبدػصة مخترػخة برػػرة العػجد كتابة قػاعج أشخح أف
 . الحاجة عشج بيا واالستخشادإلييا  الخجػع
 يقدع العجد إلى قدسيغ رئيديغ : اصمي وتختيبي. -
 

 أنػاع:  أربعة وىػ السعجودة األشياء كسية عمى دؿ ما:  األصًٞ ايعدد
 

 .ٚاأليف امل١٦ ٜٚتبعٗا ايَعػَس٠إىل  ايٛاسد َٔ:  املفسد ايعدد -أوال
 

 الػاحج واالجشاف ُ حكَخاف مع السعجود السحكخ، ويؤنثاف مع السعجود السؤنث-1
 نقػؿ : 
  )واحجة( ورقة – )واحج( كتاب
 )اجشتاف أو جشتاف( ورقتاف – )اجشاف( كتاباف
 أّما مغ الثبلجة إلى العذخة فيؤنث العجد مع السحكخ، ويحكخ مع السؤنث : -

 جبلث ورقات . –نقػؿ / جبلجة كتب 
 جساني ورقات. -جسانية كتب
 ععْذخع ورقات.  –ععذخعُة كتب 

 السإة واأللف فيبقياف بمفع واحج مع السحكخ والسؤنث.أّما  -
 نقػؿ:
 ورقة . مإة -كتاب مإة
 ورقة . مإتا -كتاب مإتا
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 ( .جسانسإة )جساني إذا كاف العجد مفعػاًل بو ... جسانسإة )جساني مإة(
 ورقة . –مإة كتاب -

 الف ورقة. –الف كتاب 
 ألفا ورقة . –ألفا كتاب 

 جبلجة آالؼ ورقة . –جبلجة آالؼ كتاب 
             * * * 
 الػرقة الػاحجة . –الكتاب الػاحج 

 االجشتاف. الػرقتاف – االجشاف الكتاباف
 الثبلث. الػرقات – الثبلجة  الكتب
 الثساني. الػرقات – الثسانية الكتب
خعة الكتب  الععْذُخ. الػرقات – الععذع
 السإة. الػرقات – السإة الكتب
 السإتاف. الػرقات – السإتاف الكتب

 الػرقات الثبلجسإة . –الكتب الثبلجسإة 
 الػرقات األلف.  –الكتب األلف 
 األلفاف. الػرقات -الكتب األلفاف

 اآلالؼ. الثبلجة الػرقات -الكتب الثبلجة اآلالؼ 
 
الحكع عمى العجد بالتأنيث أو التحكيخ ال يكػػف بسخاعػاة لفػع السعػجود اف -2

كاف جسعًا، وإّنسا يكػف بالخجػع إلى مفػخده ومبلحطػة ذلػظ السفػخد أىػػ 
 محكخ أـ مؤنث. 

 فشقػؿ : أقاـ لرجيقو جبلث والئع .
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السعجود )ىشا( ، )والئع( محكخ لفًطا لكغ مفػخده )وليسػة( مؤنثػة، فيجػب أف 
 لعجد مع الجسع. خ انحكّ 

 ونقػؿ : وصف لو الصبيب جبلجة أدوية. 
السعػػجود ىشػػا )أدويػػة( مؤنػػث لفًطػػا، لكػػغ مفػػخده )دواء( مػػحكخ، فيجػػب أْف 

 نؤنث العجد مع الجسع. 
 
 ، أف يكػػف متقػجما السؤنػث مػع وتػحكيخه السػحكخ مػع العػجد تأنيػث شخط -3

ولكػغ اتبػاع فانػت بالخيػار تػحكخه وتؤنثػو،  عشو تأخخ فاذا السعجود عمى
 القاعجة أفزل .

 فشقػؿ : 
 كتبت رسائل جبلجًا .

 .  جبلجة رسائل كتبت
 
إذا كاف السعجود غيخ محكػر في الكبلـ ولكشو ممحػظ في السعشى، جػاز  -4

 تحكيخ العجد وتأنيثو.
نقػػػػؿ /جػػػبلٌث مػػػغ كػػػغ فيػػػو فيػػػػ مشػػػافه أجػػػيع : الخيانػػػة، وخمػػػف الػعػػػج، 

 والكحب.
 والكحب. الػعج، وخمف الخيانة،:  أجيع همشاف فيػ فيو كغ مغ جبلجةٌ 
أّمػػا إذا كػػاف السعػػجود محػػحوفًا وغيػػخ ممحػػػظ فػػي السعشػػى مصمقػػًا، فيجػػب -

 تأنيث العجد 
 نقػؿ : أربعٌة نرف جسانية .
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 فػي روعػي مؤنػث واآلخػخ مػحكخ أحجىسا بتسييديغ السفخد العجد ميدإذا  -5
 : نقػؿ  مشيسا الدابه وتحكيخه العجد تأنيث
 وشالبات. شبلب االمتحاف ستةنج  في 
 شالبات وشبلب. ستة االمتحاف في نج 
 
خة" تفػت  إذا دلػت عمػى معػجود مػحكخ، وتدػكغ إذا دلػت  -6 الذيغ في "عذع

 مؤنث. معجود عمى
خة كتب .  نقػؿ : جَمجت ععذع

 مدقت ععْذخع ورقات .
 
 . تأنيثومعو أو  العجد لشا تحكيخ جاز ويؤنث  ّحكخ مسا السعجود كاف إذا -7

 : نقػؿ
 ألدشة . جبلجة جبلث ألدشة ، أو 

 حداف. جبلجةأو   ، حداف جبلث
 
، و رىػػط  مثػػل اسػػع الجػػشذ -8  بػػط،  مثػػل الجسعػػي الجػػشذ اسػػع و قػػـػ

أو  تػػحكيخ مػػغ عميػػو ىسػػا ومػػا مباشػػخة تخاعػػى فييسػػا صػػيغتيسا ونخػػل
 اصػصمحػا وال  خاعى مفخدىسػا إْف وجػج وقػج ، لؤلمخيغ صبلحأو  تأنيث
 فقالػا : ( رىط)  و( قـػ)  مع العجد تأنيث عمى
 اصػصمحػا فقػج والشخػل  الػبط، ، أّمػا  الػخىط وخسدة مػغ ، القـػ مغ أربعةٌ 
 سػػبعٌة مػػغأو  الػػبط مػػغ معيسػػا، وتأنيثػػو فقػػالػا : سػػبعٌ  العػػجد تػػحكيخ عمػػى
 البط.
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 سبٌع مغ الشخل ، أو سبعٌة مغ الشخل .
 وقج ورد اسع الشخل في القخآف الكخيع مؤنثا ومحكًخا 

 كقػلو تعالى : "والشخل باسقات" 
ـَؼِعرٍ  :  تعالى وقػلو ُْؿ َأْطَجاُز َكْخٍؾ مُّ   َكَلَّن 

 إاّل إذا تػسط العجد والسعجود نعت لمسؤنث أو السحكخ، فشقػؿ: 
 في الساء خسُذ إناث مغ البط .

 البط . مغ ذكػر خسدةُ  الساء في
 عمى أاّل  تأخخ الشعت عغ السعجود، فاذا تأخخ عشو جاز التأنيث والتحكيخ. 

 نقػؿ : 
 إناث. البط خسذ مغ الساء في
  إناث. البط مغ خسدةٌ  الساء في
 ذكػر. البط  مغ خسٌذ  الساء في
 ذكػر.  البط مغ خسدةٌ  الساء في
 
أْف يكػػػف  فالغالػػب جسعػػي جػػشذ اسػػعأو  جسػػع اسػػع السعػػجود كػػافإذا  -9

 : نقػؿ ( مغ)بحخؼ  مجخوًرا
 نالػا أوسسة . الجير مغ جبلجةٌ 

 أربعٌة مغ البقخ شخدت .
 فاألحدغ اف يقترخ فيو عمى السدسػع . باإلضافة جخىسا أما

 . َوَكاَن يِف ادَِْديـَِة تِْسَعُة َرْهطٍ  كقػلو تعالى : 
 والحج ث : "ليذ فيسا دوف خسذ ذعودع صجقة" . 
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إذا كػػاف العمػػع السػػحكخ مؤنػػث المفػػع فيجػػػز أف  ػػحكخ العػػجد معػػو أو  -11
 ؤنػػث. واألغمػػب اف  خاعػػى لفطػػو فيػػحكخ العػػجد معػػو كسػػا فػػي "حسػػدة" 

 و"شمحة"  .
 نقػؿ : جبلُث حسدات، جبلُث شمحات 

 : الذاعخ كقػؿ مشرػب بسفخد( السإة)  تسيد القميل مغ -11
  والفتاء المحاذةُ  ذىب فقج         عاماً  مإتيغ الفتى إذا عاش           

دٍة  : كسػا فػي قػلػو تعػالى مجػخور بجسع* أو  ٍَ َث ِما ََ َوَلبُِثدقا يِف َكْفِػِفدْؿ ََلد

  ِسـِعَ 
 
 في داخبلً  كاف ما الطاىخة عمى آخخه، إال العجد السفخد بالحخكات يعخب -12

 السثشى فيعخب إعخابو ، أي  خفع باأللف ويشرب ويجخ بالياء  حكع
 نقػؿ 
 ألفاف -مإتاف-اجشاف
 ألفيغ -مإتيغ-اجشيغ

أو ما كاف داخبًل في حكع جسع السحكخ الدالع، وذلظ مقترػخ عمػى 
"ملإػف" و"ملإيغ" ، وىسا جسع مإة ، وإعخابيسا الخفع بالػاو والشرب والجػخ 

 بالياء. 
   

 العجد "جساف" حكع خاص في صيغتو وإعخابو.  -13
 وأعػػخب فػػي كػػل أحػالػػو ،" التػػاء"و "اليػػاء" لدمتػػو مؤنثػػا فػػاذا كػػاف

 : الطاىخة عمى التاء في آخخه نقػؿ أي بالحخكة الرحيحة، األسساء إعخاب
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 رجاؿ. بثسانية مخرت رجاؿ، جسانية رأ ت رجاؿ، جسانية جاء
 وحػػحفشا آخػػخه فػػي اليػػاء تسييػػده اجبتشػػاإلػػى  مزػػافاً  مػػحكخاً  كػػاف وإذا

 مشرػػػبًا، كػػافإذا  الطػػاىخة بالفتحػػة أي إعػػخاب السشقػػػص ، وأعخبشػػاه التػػاء
 ...مجخوراً أو  مخفػعاً  في آخخه إذا كاف الياء عمى مقجرتيغ وكدخة وبزسة
 نقػؿ :

 جاء جساني فتيات .
 فتيات. جساني رأ ت
 فتيات. بثساني مخرت

 أيزػػاً  السشقػػػص إعػػخاب فيعػػخب مزػػاؼ غيػػخ مػػحكخاً  كػػاف إذا وأمػػا
 والجخ. الخفع حالتي الياء مغ آخخه في وتححؼ
 نقػؿ : 

 جاء مغ الفتيات جسافع 
 جسانيًا أو جسانيع . مغ الفتيات رأ ت

. مخرت مغ الفتيات  بثسافع
" مذكمتيغ لسدػتعسمو،  مػعأو  مفػخًدا جػاء سػػاء يدبب العجد "جسافع

 السػحكخة صػيغتو فػي أنػو عمسشػاإذا  سيل أمخ السذكمتيغ ىاتيغ وحل غيخه،
 إذا- والجػخ الخفع حالتي في إعخابو فيكػف  السشقػص معاممة يعامل" جساف"
 تشػػػيغ الشػػف  ويمػـد السححوفػة، اليػاء عمػى مقػجرة بحخكػة -مزػاًفا يكػغ لػع

 حالة وفي. مزاًفا كاف. إذا السحكػرة الياء عمى السقجرة وبالحخكة العػض،
 العػجد يرػخؼ أف الحالػة ىػحه فػي ولمستمقػي. ضػاىخة بفتحػة  شرب الشرب
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 دوف  يػاءه فيفت  الرخؼ مغ مشعوأو  األصل، وىػ (ٔ)"جسانًيا" قائبًل  فيشػنو
  .(ٕ)"جساني: "قائبل تشػيغ

 واألمثمة اآلتية تبّيغ وجيي الخصأ.. 
 العجد جساف في حالتي الخفع . -1
 

 جٌقٛجخ ُٔٛ جٌْذد جٌؿٍّس جٌطٟ ٚسد ف١ٙح جٌْذد

ُْ ِثس ىحٌد   ٔؿف غّح

ُْ ِثس آخشْٚ   أف١د غّح

ُْ ِثس ّٚؾشْٚ  ىٌٛٙح غّح

ُْجعطػّحسجضٙح   ١ٍِْٛ ِثس غّح

ٌْ ٚخّغْٛ لشجسًج   فذس ّٓ جٌّؿٍظ غّح

 ِنحف 

 ِنحف 

  ِنحف

 ِنحف

  ِفشد

 ِثس غّحٟٔ

 ِثس غّحٟٔ

 ِثس غّحٟٔ

 ِثس غّحٟٔ

ٍْ  ٚخّغْٛ غّح

 
2- 

 

 جٌقٛجخ جٌْذد ف١ٙح ٚسد جٌطٟ جٌؿٍّس

 ضرٍغ غّحٟٔ عحّحش

ٍْ ّٚؾش٠ٓ ِشز  ذٍغص غّح

ٍْ ٚجسذ١ْٓ عحّس   جعطّشش غّح

ٍْ ٚغالغ١ٓ دسؾس   ذٍغص دسؾس جٌكشجسز جِظ غّح

 جعطّش جٌؿذي قٌٛٙح غّحًٔح ّٚؾش٠ٓ عٕس 

 غّحٟٔ 

َٟ -غّح١ًٔح  غّحٔ

َٟ -غّح١ًٔح  غّحٔ

َٟ -غّح١ًٔح  غّحٔ

َٟ  -غّح١ًٔح  غّحٔ

 
 

                                           
 غيخ مزاؼ. ٛحيشسا يكػف العجد  (ٔ)
 قاؿ ابغ سيجه: مشعػىا مغ الرخؼ لذبييا بجػاري لفطا ال معشى.  (ٕ)
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نقػؿ خسذ مغ االبل واربع مغ الغشع، واف عشيشا أجسااًل وأكباًشػا ألّف  -14
 اإلبل والغشع مؤنثة. 

خة إذا كاف بيشيغ ذكػر. -15 ، إذا كغ إناجًا ىي عاشخة ععذع  ىي عاشخة عْذخع
 نقػؿ /أ غ الخسدة األجػاب؟  -16
 األجػاب؟ خسدة أو : أ غ     
 حزخ ستة رجاؿ وندػة، أي جبلجة مغ ىؤالء وجبلٌث مغ ىؤالء.  -17
 حزخ ستة رجاؿ وحزخ ندػٌة.   أي وندػٌة، رجاؿ ستة حزخ -18
 نقػؿ/جبلث مإة ويجػز أف نقػؿ : جبلث مإيغ ، وجبلث مإات.  -19
 نقػؿ : أ غ األحج العذخ األلف درىع؟  -21
 درىع؟ ألف عذخ األحج أو  أ غ    
 نقػؿ : ىحا الف درىع. ويجػز أف نقػؿ : ىحه ألف . -21
 اذا قرجنا اف ىحه الجراىع ألف     
 أومأ القـػ = صاروا مإة. -22
 صاروا ألفًا.  آلف القـػ = -23
 جْمث القـػ )أجمثيع جعْمًثا( = كّسمتيع جبلجة بشفدظ . -24
 أخحت جمث أمػاليع .( = ُجمثاً  أجُمثيع) القـػ جْمثت -25
 نقػؿ : "أقسشا عشجه عذًخا" . -26
نقػػؿ : "عذػػخة" النيػػع يغمبػػف الميػػالي عمػػى األيػاـ إذا لػػع تػػحكخ األيػػاـ، وال 

فاذا ذكخت قمشا: "اقسشا عشجه عذخة أياـ". أّما إذا ذكخت األياـ والميالي غمب 
 التأنيث أيزًا. 

 فقمشا : "اقسشا عشجه عذًخا بيغ  ـػ وليمة" .
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 املسنب  ايعدد - ثاّْٝا

 . عذخ تدعةإلى  عذخ أحج مغ السخكب العجد
 
 السػػحكخ مػػع  ؤنػػث" الرػػجر"  ويػػجعى السخكػػب العػػجد مػػغ األوؿ الجػػدء -1

 السػػحكخ مػػع  ػػحكخ"  الععُجػػد" ويػػجعى الثػػاني والجػػدء السؤنػػث مػػع ويػػحكخ
 مشيسػا الجػدأ غ فػاف عذػخ واجشػي عذخ أحج عجا ما السؤنث مع ويؤنث
 السؤنث. مع ويؤنثاف السحكخ مع  حكخاف
 نقػؿ : 
خع  أحجع   ورًقة. عْذخةع  إحجى -كتاًبا  ععذع
خع  اجشا  ورقة . عْذخةع  اجشتا -كتاًبا  ععذع

خع   جبلثع عْذخعة ورًقة.    -كتاًبا  جبلجةع ععذع
خع   جساني عْذخعة ورقة. -كتاًبا  جسانية ععذع

خع -  الػرقات اإلحجى عْذخةع . –الكتُب األحجع عذع
 . عْذخة االجشتا الػرقات – ععذخع  الثبلجةع  الكتب 
 . عْذخة الثبلثع  الػرقات – ععذخع  الثبلجةع  الكتب 
 . عْذخة الثساني الػرقاتُ  – ععذخع  الثسانيةع  الكتب 
 

 السخكب بشاء آخخ الجدأ غ عمى الفت  . العجد حكع إعخاب -2
 فػي محػل نرػبأو  رفػع محػل فػي الفػت  عمى فشقػؿ انيسا مبشياف

.  عذػخ اجشػا الحكػع ىحا مغ ويدتثشى بحدب حالة الجسمة في محل جخأو 
 ويشرػػب بػاأللف  خفػع أي السثشػػى إعػخاب يعػخب صػػجرىسا فػاف عذػخة واجشتػا
 .الفت  عمى فيبقى مبشًيا الععُجدأّما  بالياء ويجخ
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اذا نعػػت تسييػػد العػػجد السخكػػب جػػاز فػػي ىػػحا الشعػػت أف يكػػػف مفػػخًدا  -3
 مخاعاة لمفع السشعػت، وجاز أف يكػف جسعًا مخاعاة لسعشاه.

خع العًبا بارًعا .نقػؿ : في مجرستشا   خسدةع ععذع
خع  خسدةع  مجرستشا وفي  بارعيغ. العًبا ععذع

 

اذا كػػػاف لمعػػػجد السػػػحكخ تسييػػػداف احػػػجىسا مػػػحكخ واآلخػػػخ مؤنػػػث، كػػػاف  -4
االعتبار لمسحكخ ولػ كاف متػأخًخا، إذا كػاف عػاقبل، ووجػب تأنيػث صػجر 

 العجد وتحكيخ عجده.
 نقػؿ / ىاجخ أربعة عذخ رجبًل وامخأة .

 ربعة عذخ امخأة ورجبًل.ىاجخ أ
 أما إذا كاف التسييداف مغ غيخ العقبلء، روعي الدابه مشيسا. -

 نقػؿ : في الحجيقة خسدة عذخ بمببًل وعرفػرة. 
 .وبمبل عرفػرةً  عذخة خسذ الحجيقة في
فاصػل،  بيشيسػا ىحا إذا لع يفرػل بػيغ العػجد والتسييػد فاصػل، فػاف فرػل-

 روعي السؤنث. 
 .وعرفػرة ما بيغ بمبل عذخة خسذ الحجيقة نقػؿ : في

 

ما عجا اجشي عذػخ واجشتػي عذػخة االسػتغشاء  –ير  في العجد السخكب  -5
عغ التسييد حيغ ال  تعمػه الغػخض بػحكخه ومػغ حػاالت االسػتغشاء ىػحه 

 أف يزاؼ العجد إلى شيء يدتحقو ، كأف يكػف : 
 لعمي عشجي خسدة عذخ د شارًا، فيكػف إلعخابو حالتاف : 

: أف  بقى عمى ما كاف عميػو مػغ فػت  الجػدأ غ فػي جسيػع الحػاالت  األٚىل
 اإلعخابية ، فبل مانع مغ اجتساع البشاء واإلضافة.
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 نقػؿ : 
 خسدة عذخ عمي عشجي.

 عشجي . عمي عذخ إف خسدة
 . عمي عذخ حافطت عمى خسدة

 : تخؾ الجدء األوؿ مفتػحًا وإعخاب الجدء الثاني : ايجا١ْٝ
 نقػؿ : 
 . عشجي يعم عذخ خسدة
 عشجي. عمي عذخ خسدة إف

 عمي. عذخ خسدة عمى حافطت
ىحا ويجػز إضافة صجر العجد السخكب إلى ععُجػده مػغ غيػخ إضػافة 

 الععُجد إلى شيء .
 نقػؿ : ىحه سبعة عذخ .

 : ايعكٛد - ثايجّا

 تطعني .إىل  عػسٜٔ َٔ 

 والسؤنث. السحكخ مع واحج بمفع تبقى -1
 اآلتية :  كاألمثمة
 عذخوف ورقة. -كتاًباعذخوف 

 ورقة. جبلجػف  -جبلجػف كتاًبا
 ورقة. أربعػف  -أربعػف كتاًبا

 الػرقات العذخوف. -الكتب العذخوف 
 الثبلجػف. الػرقات-الكتب الثبلجػف 
 األربعػف. الػرقات-الكتب األربعػف 
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إذا نعت تسييد العجد جاز أف يكػف الشعت مفخًدا أو جسًعا كسا في العجد  -2
 السخكب. 

 مجرستشا عذخوف العًبا بارًعا.في 
     بارعيغ. العًبا عذخوف  مجرستشا في
 

أنيػػا  فػػي جسيػػع أحػاليػػا أي الدػػالع السػػحكخ جسػػع العقػػػد إعػػخاب تعػػخب -3
 .بالياء وتجخ وتشرب بالػاو تخفع

 نقػؿ /جاء خسدػف رجبًل .
 رأ ُت خسديغ رجبًل .      
 مخرُت بخسديغ رجبًل .      

 

 ايعدد املعطٛف :  -ساتؼا  

 َٔ ٚاسد ٚعػسٜٔ إىل تطع١ ٚتطعني  -1

الجػدء األوؿ، وىػػػ السعصػػػؼ عميػػو، ويدػػسى )الشيػػف(  تقػػجـ عمػػى الجػػدء   
الثػػػاني دومػػػًا. ولسػػػا كػػػاف مفػػػخدًا ، فانػػػو  ؤنػػػث مػػػع السػػػحكخ ويػػػحكخ مػػػع 
السؤنث، كسا في العجد السفخد. ما عجا الػاحج واالجشيغ فانيسا  حكخاف مع 
السػػحكخ ويؤنثػػاف مػػع السؤنػػث. أّمػػا الجػػدء الثػػاني فانػػو مػػغ العقػػػد ولػػحلظ 
 بقػػى عمػػى حالػػو مػػع السػػحكخ والسؤنػػث. ويطيػػخ ذلػػظ فػػي السجسػػػعتيغ 

عمػػى األعػػجاد مػػغ واحػػج وعذػػخيغ إلػػى تدػػعة  افتقترػػخ  غالتػػي اآلتيتػػيغ
 وعذخيغ ، وتقاس األعجاد السعصػفة األخخى عمييا .

 وعذخوف ورقة . واحج -واحج وعذخوف كتاباً 
 ورقة. وعذخوف  اجشتاف -كتاباً  وعذخوف  اجشاف
 ورقة. وعذخوف  جبلث -كتاباً  وعذخوف  جبلجة
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 ورقة. وعذخوف  جساف -كتاباً  وعذخوف  جسانية
 ورقة . وعذخوف  تدع -كتاباً  وعذخوف  تدعة

 

 والعذخوف. الػرقات الػاحجة -والعذخوف  الكتب الػاحج
 والعذخوف. الػرقات االجشتاف -والعذخوف  الكتب االجشاف
 والعذخوف. الػرقات الثبلث -والعذخوف  الكتب الثبلجة
   الػرقات الثساني والعذخوف. -والعذخوف  الكتب الثسانية

 

نعػػت تسييػػد العػػجد السعصػػػؼ جػػاز أف يكػػػف الشعػػت مفػػخًدا أو جسًعػػا إذا  -2
 كسا في العجد السخكب وفي العقػد نقػؿ : 
 في مجرستشا خسدة وعذخوف العًبا بارًعا.

 بارعيغ. العًبا وعذخوف  خسدة مجرستشا في
 

حكع إعخاب العجد السعصػؼ أف يعخب الجدء األوؿ مشو بالحخكة الطاىخة  -3
عمى آخػخه ألنػو مفػخد إاّل السثشػى فيخفػع بػاأللف ويشرػب ويجػخ باليػاء. 
 أّما الجدء الثاني فيعخب إعخاب العقػد أب إعخاب جسع السحكخ الدالع. 

 

 ايعدد ايرتتٝيب -ب
 ما دؿ عمى رتب األشياء، وىػ كالعجد األصمي أربعة أنػاع :  -
 

 : السحكخ ويؤنث مع السؤنث كسا يأتي حكخ مع  :َٔ أٍٚ إىل عاغس املفسد   - أٚاّل
 الػرقة األولى. – األوؿ الكتاب
 الثانية. الػرقة – الثاني الكتاب
 الثالثة ... ال . الػرقة – الثالث الكتاب
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 الػرقات.أولى -أوؿ الكتاب
 جانية الػرقات.-جاني الكتب
 جالثة الػرقات .. ال .-جالث الكتب

أّمػػا إذا كػػاف العػػجد والسعػػجود مجػػخد غ مػػغ "اؿ" التعخيػػ  وكػػاف السعػػجود -
 مفخًدا، فاف العجد  حكخ مع السحكخ والسؤنث ، نقػؿ :  

 ورقة. أوؿ-كتاب أوؿ
 ورقة. جاني-كتاب جاني
 ال ... جالث ورقة-كتاب جالث
 اء عمى ىحا يكػف مخصإا مغ يقػؿ "أولى ورقة" أو "جانية ورقة" .وبش-

ةٍ  قاؿ تعالى :  َل َمر   .  َولَِقْدُخُؾقْا ادَْْسِجَد َكََم َدَخُؾقُه َأو 
ةٍ  وقػلو تعالى :  َل َمر   .  َفَسَقُؼقُلقَن َمـ ُيِعقُدَكا ُقِؾ ال ِذي َفَطَرُكْؿ َأو 

 نجحتا بامتياز .لكغ نقػؿ : ىحه أولى اجشيغ -
 بامتياز. نجحتا اجشتيغ جاني ىحه
 بامتياز. نجحغ جالث جبلث ىحه

 كسا نقػؿ : ىحا أوؿ اجشيغ.
 ىحا جاني اجشيغ.
ـَ َكَػُروْا ََلاِِنَ اَْلـَْعِ  وقػلو تعالى :   . إِْذ َأْخَرَجُف ال ِذي
 ىحا جالث جبلجة .
 ىحا رابع جبلجة .
ٓ  ُهددَق َمددا َيُؽددقُن ِمددـ وقػلػػو تعػػالى: َسددٍة إِ َٓ َإْ ٓ  ُهددَق َرابُِعُفددْؿ َو ََلددٍة إِ ََ ك ْجددَقى ََل

 .َساِدُسُفؿْ 
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  َٔ سادٟ عػس إىل تاضع عػساملسنب  -ثاّْٝا

  حكخ العجد مع السحكخ ويؤنث مع السؤنث كاآلتي : 
 الػرقة الحادية عذخة .-الكتاب الحادي عذخ

 عذخة. الثانية الػرقة-عذخ الثاني الكتاب
 عذخة ... ال  . الثالثة الػرقة-عذخ الثالث الكتاب

 

وتتبعيا السإة واأللػف تبقػى بمفػع :  َٔ عػسٜٔ إىل تطعني ايعكٛد -ثايجّا
 واحج مع السحكخ والسؤنث كاآلتي : 

 الػرقة العذخوف .   –الكتاب العذخوف 
 الثبلجػف.  الػرقة – الثبلجػف  الكتاب
 ...ال .األربعػف   الػرقة – األربعػف  الكتاب
 السإة.  الػرقة – السإة الكتاب
 . السإتاف الػرقة – السإتاف الكتاب
 . الثبلجسإة... ال   الػرقة – الثبلجسإة الكتاب
 األلف. الػرقة – األلف الكتاب
 األلفا. الػرقة – األلفاف الكتاب

 اآلالؼ. الثبلجة  الػرقة -الكتاب الثبلجة اآلالؼ
 

 املعطٛف : -زابعّا

السعصػػػؼ : مػػغ حػػادي وعذػػخيغ إلػػى تاسػػع وتدػػعيغ ، بػػحكخ مػػع السػػحكخ 
 ويؤنث مع السؤنث كسا يأتي : 

 والعذخوف. الحادية الػرقة – الحادي والعذخوف  الكتاب
 والعذخوف. الثانية الػرقة – والعذخوف  الثاني الكتاب
 والعذخوف. الثالثة الػرقة – والعذخوف  الثالث الكتاب
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 فاٌصش ِٓ املّٕىع
 

أو  السدػػػسػع اإلعػػػبلـ لغػػػة فػػػي سػػػػاء الخمػػػط مػػػغ كثيػػػًخا الحطػػػت
 .وعجمو الرخؼ لقزية بالشدبة السكتػب
 :شيإيغ يقتزي وىحا الرخؼ الكمسات في األصل أف السعخوؼ ومغ
 .تشػيشو يسكغ ما تشػيغ -1
 .بالكدخة الكمسة جخ -2
 الرػػخؼ مشػػع أسػػباب مػػغ واحػػج بػجػػػد إالّ  يكػػػف  فػػبل الرػػخؼ مشػػع أمػػا

 تأنيػػث بػػألف انتيائػػوأو  الجسػػػع، مشتيػػى مػػغ صػػيغة عمػػى المفػػع كسجػػىء
معسا كػنوأو  مسجودة،أو  مقرػرة  مشػع ويقتزي. جانية عمة مع صفةأو  عع
 :شيإيغ الرخؼ

 .التشػيغ مشع -أ
 .بالفتحة الكمسة جخ -ب

 

  :ايصسف َٔ املُٓٛع صسف -أٚاّل

 :يأتي ما يذسل فيو الخصأ وقع ما أكثخ
 مذجد بحخؼ تشتيي" وشبييا مفاعل" اجلُٛع َٓت٢ٗ بصٝػ١ نًُات -1

 :اآلتية األمثمة في كسا
 

 جٌقٛجخ   جٌؿٍّس جٌطٟ ٚسدش ف١ٙح   جٌىٍّس

 ِكحٌي
 ؽحٌق
ٌَ  ِٙح
 ِٛجٌد

 ذحإلمحفس ئٌٝ ِكحيٍّ ِٚخحصْ وػ١شز 
 ِح ضكٍّطٗ ِٓ ِؾحقٍّ فٟ عر١ً رٌه

ٌّ ؾغ١ّس    ال ضضجي أِحِٗ ِٙح
ِّااح قااشُِٙ ِاآ جٌكقااٛي ٍّااٝ أٞ    

 ِٛجدٍّ غزجت١س 

 ِكحيَّ
 ؽحقَّ
ُّ  ِٙح
 ِٛجدَّ
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 األمثمػة فػي كسػا :املُدٚد٠أٚ  املكصٛز٠ ايتأْٝح بأيف تٓتٗٞ نًُات -2
 :اآلتية

 جٌقٛجخ   جٌؿٍّس جٌطٟ ٚسدش ف١ٙح   جٌىٍّس 

 ؽىٜٛ
 ورش٠حء

ًٜ ئٌٝ ست١غٗ  لذَ ؽىٛ
 ٠طْحٌْٛ ٍّٝ جٌٕحط ورش٠حًء

 َٜٛ  ؽى
 ورش٠حَء 

 

 :اآلتية األمثمة في كسا : ُٖٚص٠ بأيف املٓت١ٝٗ اجلُٛع أيفاظ -3

 جٌقٛجخ   جٌؿٍّس جٌطٟ ٚسدش ف١ٙح   جٌْذد 

 صّّحء
 ٚصسجء 

ّمذ ست١ظ جٌاٛصسجء جؾطّحّاًح ِاِ صّّاحٍء جٌىطاً      
 جٌغ١حع١س 

 ىحٌد ٚصسجٌء آخشْٚ ذطأؾ١ٍٗ

 صّّحَء
 ٚصسجُء

 

 شػػخوط تحقػػه ال جسػػػع أنيػػا تػػػىع األلفػػاظ ىػػحه صػػخؼ مػػغ ولعػػل
 أوسػصيا جبلجػةأو  حخفاف تكديخه ألف بعج جسع )كل الجسػع مشتيى صيغة
 عمػة أف عػغ ىػؤالء وغفػل. األلػف( بعػج واحػج حػخؼ ىشػا والسػجػد ساكغ،
 مشػػع عمػػل مػػغ وىػػي السسػػجودة، التأنيػػث ألػػف وجػػػد ىػػي ىشػػا الرػػخؼ مشػع

 .الرخؼ

 :اآلتية األمثمة في كسا :ايتفطٌٝ أفعٌ َٔ أيفاظ -4
 

 جٌقٛجخ   جٌؿٍّس جٌطٟ ٚسدش ف١ٙح   جٌىٍّس 

 آخش
 أّّك
 أٚي

 جفيذجَ ليحس جٌشوحخ ِِ آخٍش ٌٍؾكٓ 
دّااح ئٌااٝ ضفااحُ٘ أّّااٍك ذاا١ٓ جٌىطااً ِٚؿٍااظ    

 جٌٕٛجخ  
 جٔطخد ِٓ أٍٚي ِشز ٌشت١ظ جٌرشٌّحْ 

 آخَش
 أَّّك
 أَٚي
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 كسا في األمثمة اآلتية: : "ن١ًُ "أغٝا٤ -5
 .دكغيسكغ أف  ػجو إلى أشياء أخخى غيخ أزمة ال -أ
 ة.جسيمأزاح الدتار عغ أشياء  -ب

وقج جاءت الكمسػة فػي القػخآف الكػخيع مسشػعػة مػغ الرػخؼ فػي قػلػو 
ـْ أشقاء إِْن ُتْبَد َلُؽدْؿ َتُسدْمُكؿْ تعػالى:  ـَ آَمـُقا ٓ َتْسَلُلقا َط ا ال ِذي َ وإف كػاف  َيا َأُّيُّ

 العمساء قج اختمفػا في عمة مشع الرخؼ ىشا.
 

حػػيغ قػػخأ ألحػػجىع كسػػا حػػجث  : َــٔ صــٝػ١ َٓتٗــ٢ اجلُــٛع ١نًُــ -6
الجسمة: مبل يٌغ مغ الشػاخبيغ  تػجيػف..."وصػحتيا: "مبل ػيُغ". بػجوف 

 تشػيغ.
 

الكمسػات السسشػعػة مػغ  ًٜٚشل بايهًُات اي  تطتشل َٓـع ايصـسف   -7
 التشػيغ مثل:

 العمع السػصػؼ بابغ مثل: -أ
 هللا. عبج بغ ، وسسعت احجىع  شصقيا محسجٌ محسُج بُغ عبج هللا

 إذ نصقيا احجىع إلى شارؽع بغ زياد(.  إلى شارؽل بغل زيادومثل : )
 
 مػػػغ سػػػسعت وقػػػج تشػػػػيغ، دوف  الكدػػػخ عمػػػى السبشيػػػة" أمػػػذل " وكمسػػػة -ب

 :يقخؤىا
 األوؿ؟ أمذل   ـػ: وصحتيا األوؿ، أمذع   ـػ    
 
 .أحجىع )فبلنٌة( والحي  شصقيا" فبلنةُ " كمسة بيا  محه كسا -ج
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 :املصسٚف صسف َٓع - ثاّْٝا

 :عجة مشيا حاالت في الخصأ ىحا اشخاد رأ ت
 مشتييػة أنيػا تػىًسػا أصػل: عػغ مبجلةأو  أصمية، بيسدة مشتيية كمسات -1

 :اآلتية األمثمة مغ يطيخ كسا زائجة، مسجودة تأنيث بألف
 

 جٌقٛجخ   جٌؿٍّس جٌطٟ ٚسدش ف١ٙح جٌّفشدز 

 ؾضء 

 خيأ  

 أخ

 فذٜ

 ّنٛ

 ٔكٛ

 فٟ أؾضجَء ّذز ِٓ جٌٛىٓ جٌْشذٟ

 ٚلِ فٟ أخيحَء ّذز 

 جٔؾغحي آذحَء وػ١ش٠ٓ

 وحْ ٌٙزج جٌمشجس أفذجُء ٚجعْس

 ١ٌغٛج أّنحَء فٟ جٌّإضّش

 فٟ أٔكحَء ِطفشلس ِٓ جألسجمٟ 

  أؾضجٍء

   أخيحٍء

 آذحٍء

 أفذجٌء

 أّنحًء

 أٔكحٍء

خصػأ( اليسػدة فييسػا أصػمية، وبػاقي األمثمػة مبجلػة -فالسثاالف األوالف )جدء
 عغ أصل، ووزف الجسيع أفعاؿ وليذ فعبلء حتى تسشع مغ الرخؼ.

 

تػىسػا أنيػا مشتييػة بػألف  :مشتيية بألف أصمية ىػي الـ الكمسػةكمسات  -2
 التأنيث السقرػرة، كسا يطيخ مغ األمثمة اآلتية:

 

 جٌقٛجخ   ٚسدش ف١ٙح جٌؿٍّس جٌطٟ جٌىٍّس 

 ِشأٜ 

 ِغْٝ

 ِٕأٜ 

 ٍّٝ ِشأٜ ِٚغِّ ِٓ جٌؿ١ِّ

 لحَ ذّغْٝ ى١د

 ذّٕأٜ ّٓ جٌقشجّحش 

ًٜ   ِشأ

ًٝ  ذّغْ

ًٜ  ذّٕأ

ْفععػػػل( وزف  عمػػػى وأمثاليػػػا الكمسػػػات ىػػػحه أف فػاضػػػ   فييػػػا األلػػػف وأف )مع
 و" شكػعى " مثل كمسات غيخ فيي. الكمسة الـ تقابل" ياء عغ مبجلة" أصمية

 مػػغ السشػػع باسػػتحقاقيا القػػػؿ سػػبه التػػي" صػػغخعى " و" ُكبػػخعى " و" دعػػػعى "
 .الرخؼ
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 تعخيفيػاأو  إلضػافتيا صػخفت ولكشيا ايصسف َٓع تطتشل ناْت نًُات -3
 وارد فغيػخ التشػػيغأّمػا  فقػط، بالكدػخة الجػخ يعشػي ىشػا والرػخؼ": أؿ"بػ
 ىػحا فػي الخصػأ شػاع وقػج". أؿ" لػجػدأو  لئلضافةأّما  مستشع ألنو ىشا
 :اآلتية األمثمة مغ  بجو كسا لمشطخ، الفًتا شيػًعا الشػع

 :"بأٍ" عسفت نًُات -أ

 جٌقٛجخ   جٌؿٍّس جٌطٟ ٚسدش ف١ٙح جٌىٍّس 

 جٌر١نحء 

 جٌق١ٓ

 جٌى٠ٛص

 فٟ لرس جٌرشٌّحْ جٌر١نحَء

َٓ أِظ  لحدًِح ِٓ جٌق١

 فٟ جٌى٠َٛص جٌؾم١مس 

  جٌر١نحِء

ِٓ  جٌق١

 جٌى٠ِٛص

 :أضيفت كمسات -ب

 جٌقٛجخ   جٌؿٍّس جٌطٟ ٚسدش ف١ٙح جٌىٍّس 

 أٚجفش

 سعحتً

 ِشجوض 

 ِغحُ

 ضقحس٠ف

 ٚغحتك

 ِٛجلِ

 ضشضرو ذشٚجذو ل٠ٛس  ٚأٚجفَش أخٛز 

ًَ ضٕٙثس   ذْػٛج ذشعحت

 ئلحِس ِشجوَض ضفط١ؼ ؾذ٠ذز 

 جعطّْحي ِغح١َّٙح جٌك١ّذز 

 ٌُ ضشغد فٟ ِٕف ضقحس٠َف خشٚؼ 

 ّػش ٍّٝ ٚغحتَك ِضٚسز 

َِ ضّشوض٘ح   جٔطٙص ِٓ ضكذ٠ذ ِٛجل

 أٚجفش

ًِ  سعحت

  ِشجوِض

 ِغح١ّٙح

 ضقحس٠ِف

 ٚغحتِك

ِِ  ِٛجل
 

وىي في الحقيقة  :بعزيع أنيا مغ صيغة مشتيى الجسػعكمسات  تػىع  -4
ليدت كحلظ، ولحا  شبغي صخفيا. ويطيخ ىحا التػىع فػي الكمسػات التػي 

وشػبييا، ولكػػغ زيػػج فػػي آخخىػا التػػاء فخخجػػت عػػغ  جػاءت عمػػى فعالػػل
 السػازيغ السسشػعة مغ الرخؼ، وذلظ كسا في األمثمة اآلتية:
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 صيارفة:  ػجج في بغجاد صيارفٌة كثيخوف.
 عباقخة: ال يخمػ جيل مغ عباقخةع يقػدوف مديخة التقجـ.

افع فلي األعْرضل معبلئلكعٌة يعْسُذػ  فع ُمْصسعإلشّليغع .مبلئكة: قػلو تعالى: }ُقْل لعْػ كع
 غ اآلتيتيغ:يكمسات أخخى متفخقة: سسعت الكمست -5
 

 جٌقٛجخ   جٌؿٍّس جٌطٟ ٚسدش ف١ٙح جٌىٍّس 

 لشْٚ 

 أ٠ذ 

َْ ّذز    روش٘ح جٌٍّْحء لشٚ

َٞ وػ١ااااشز عااااحّ٘ص فااااٟ ٘اااازج  ّْ أ٠ااااذ ئ

 جٌّؾشُٚ 

   لشًٚٔح

 ج٠ذ٠ًح

 
  



 يجاْٞ : َٛضٛعات يػ١ٜٛ عا١َ اايفصٌ 

111 

 االعرثٕاء أخغاء
 

 االسػتثشاء بػاب مػغ معيشػة مدػائل فػي الستكػخرة ىشاؾ مغ األخصاء
 :أىسيا

 :ض٣ٛ بعد ٚاجملسٚز اجلاز إٜكاع -أ

 كثػخة الحطت ولكششي. بعجه ماإلى  يزاؼ استثشاء اسع )سػى( إفّ 
 الجػار إيقػاع شخيػه عػغ وذلػظ اإلعبلـ، أجيدة في الشسط ىحا عمى الخخوج
 : ذلظ ومغ أمثمة. العخبي لبلستعساؿ خبلفا بعجىا والسجخور

 ".أغخاضو بعس عمى سػى  يقزى ال" -1
 .صغيخة فجػة عمى سػى  االنفجار يدفخ لع -2
 .الخزخاء السشصقة في سػى  مكاًنا تجج لع -3
 .بخجوش سػى  يرب لع -4
 .الخياؿ ندج مغ سػى  فرػليا تكغ لع -5

 .سػى  مكاف )إال( وضع جسيًعا فييا والرػاب
 
 :بإال املفسغ االضتجٓا٤ -ب

 مشػػو السدػػتثشى مشيػػا وحػػحؼ مشفيػػة االسػػتثشاء جسمػػة تكػػػف  حػػيغ
 فػػي وضيفتػػو بحدػػب إال بعػػج مػػا إعػػخاب ويسكػػغ مفخًغػػا، االسػػتثشاء يدػػسى
 الكتػاب بعػس فشجػج دائًسػا ىػحاإلػى  تتشبػو ال اإلعػبلـ أجيػدة ولكػغ. الجسمة

 ذكخىػا، الدػابه القاعػجة يخػالف مسػا مصمًقػا إالّ  بعج ما  شربػف  والسحججيغ
 :اآلتي الججوؿ في  بجو كسا
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 جٌقٛجخ ؾٍّس جالعطػٕحء

 ال ٠غطي١ِ فُٙ جٌمن١س ئٌّح ؾٙحذزَز جٌمحْٔٛ 

 جفرف ال ٠مذس ٍّٝ ؽشجتٙح ئٌّح جٌمحدس٠ٓ 

 ال ٠فقٍٙح ّٓ ىرمحش جألسك ئٌّح ىرمًس ٚجقذز 

 ٌُ ٠ْذ أِحَ جٌْشجل١١ٓ ئٌّح جٌّؿحذَٙس  

 ٌُ ٠ُؿشـ فٟ جٌكحدظ ئٌّح ؽخق١ٓ 

 ئٌّح ؾٙحذزُز

 ئٌّح جٌمحدسْٚ

 ٚجقذٌز ىرمٌس ئٌّح

 جٌّؿحذُٙس ئٌّح

 ؽخقحْ حئٌّ
 

 ":عدا"يـ خاط٦إ اضتعُاالٕ -ج

 مػغ شػيء إخػخاج االستثشاء ومعشى استثشاء، اسع عجا أف السعخوؼ
 جسمػة فػي عػجا اسػتعساؿ الحطت ولكششي. جسع ال شخح عسمية فيػ شيء،
والديػػادة التػػي وقػػع فييػػا  اإلضػػافة وإنسػػا واإلنقػػاص، اإلخػػخاج فييػػا تعشػػى ال

 واألمثمػػة. المغػػي  معشاىػا عكػذ وىػحا ،الكثيػخوف مػغ اإلعبلميػيغ والكتبػة 
 :الخاش  االستعساؿ ىحا تػض  اآلتية
 .السقاالت مإات عجا كتاًبا عذخيغ ألفّ * 

 .السقاالت مإات فزبًل عغ: والرػاب
 أسػص  مػغ شػاىجوه الػح غ عػجا متفػخج ألف عذخوف  االستعخاض شاىج* 

 .مشازليع
 .مشدليع أسص  مغ شاىجوه الح غ فزبًل عغ: والرػاب

 وىػػػ الدػػابه، االسػػتعساؿ مػػع  تذػػابو عػػجا لػػػ آخػػخ اسػػتعساؿ وىشػػاؾ
 عػغ عػجا الشطػخ بقرػخ  تدػع: العبارة مثل في )عغ(، الجخ بحخؼ إتباعيا
 العبػارة وتغييػخ )عػغ( حػحؼ الحالػة ىػحه مثػل في والػاجب. ججا مكمف أنو
ا مكمف أنو فزبًل عغ: فترب  ،"الححؼ ال" اإلضافة معشى لتفيج  .جج 

 

 ":ض٣ٛ" بعد املٓفصٌ ايسفع ضُري إٜكاع -د

 يرػ  ال ىحا وعمى باإلضافة، مجخوًرا إال يكػف  ال سػى  بعج االسع
 :يقاؿ أف ير  فبل. بعجىا الخفع ضسيخ إيقاع
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 .نحغ سػى  شسػحاتشا بتحقيه يقـػ لغ -
 .نحغ سػى  السج شة نطافة عمى يحافع لغ -

 :القػؿ  شبغي العبارتيغ ولترحي 
 ".مخفػًعا الزسيخ فيكػف " نحغ إال شسػحاتشا بتحقيه يقـػ لغ
 ".السترل الجخ ضسيخ بايقاع" سػانا شسػحاتشا بتحقيه يقـػ لغ أو

 :الثانية الجسمة في يقاؿ ىحا ومثل
 

 ":إال" بـ )َا( بعد ايٓفٞ اْتكاض -ٖـ 

 فػي كسػا الحجازيػة(، بػػػ )مػا السدػساة )مػا( بعػج الخبػخ نرػب يجػز
خاً  ىعحعا معا: تعالى قػلو : باال الشفي انتقسإذا   بصل" ما" عسل ولكغ. بعذع
ػا: تعػالى قػلػو في كسا مع َسػجٌ  وع ُسػػؿٌ  إلالَ  ُمحع معػْت  قعػجْ  رع ػغْ  خع ُسػلُ  قعْبملػول  مل . الخ 
 :قػلو في أحجىع أخصأ فقج ىحا وعمى
 .األخبلقي غيخ العسل ليحا ترحيًحا إال سخاحيع إشبلؽ ما

 ترحي ٌ  إال: والرػاب
 ":عدا َا" بعد اجلس -و

 بعػج الشرػب أوجبػػا ولكػشيع". عػجا" بعػج والشرػب الجخ الشحاة أجاز
 :قاؿ حيغ أحجىع أخصأ فقج ىحا وعمى ،"عجا ما"

 .واحجةع  فتاةع  عجا فيسا
 .واحجةً  فتاةً : والرػاب

 الشرػػبإلػػى  باالتجػػاه عػػجا( )مػػاأو  )عػػجا( يرػػادؼ مػػغ ويشرػػ 
 نفدػو يخمػز وبػحلظ أخػخى، حالػة فػي وواجػب حالػة فػي جائد فيػ دائًسا،
  .الخصأ في الػقػع مغ
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 إٌفٍ أخغاء
 

 ":بال" ايٓفٞ -أ

 

" ال" استخجاـ ير  وال. بسا نفيو وجب الساضي الفعل نفي أريج إذا
ػَجؽع  فعػبل: }تعالى قػلو مثل تكخرتإذا  إال ػَمى وعال صع لعكلػغْ  صع َلى كعػَحبع  وع تعػػع  ، وع
. أّمػا اعتػحر وال الزػيف، جػاء مػا: مثػل سابه نفي عمى معصػفة كانتأو 
 في كسا الجعاء تفيج فانيا الحالتيغ، ىاتيغ غيخ في )ببل( الساضي نفيإذا 
 فػي وكسػا ،َفَ اْقَتَحَؿ اْلَعَؼَبدَة  َوَمدا َأْدَراَك َمدا اْلَعَؼَبدُة  َفدؽُّ َرَقَبدةٍ : تعالى قػلو
 ".غامًخا فزمظ زاؿ وال: "قػلشا
 :مثل والكتبة مغ اإلعبلـ وىشاؾ أخصاء وقع فييا ىحا وعمى
  ػاصػػمػف  العمسػػاء زاؿ مػػا: "والرػػػاب ،"البحػػث  ػاصػػمػف  العمسػػاء زاؿ ال -

 ".البحث
 :ىػ كسا الػبائي السػ   زاؿ وال مزت شيػر جبلجة -

 والرػاب )جبلجة أشيخ مزت وما زاؿ السػ   الػبائي كسا ىػ(.
 الفعػػػل تحػيػػػل مػػػع لكػػػغ ىػػػػ كسػػػا" ال" الشفػػػي حػػػخؼ إبقػػػاء ويسكػػػغ

" ال" ألف"...البحػث  ػاصػمػف  العمساء  داؿ ال: "فيقاؿ السزارعإلى  الساضي
 .التكخار شخط دوف  السزارع الفعل لشفي تدتخجـ

 

 :املطتكبٌ ْفٞ -ب 

 جػػاز السثبػػت السدػػتقبل عمػػى الجاللػػة أريػػجإذا  أنػػو السعػػخوؼ مػػغ
 السدػػتقبل كػػاف إذا" سػػػؼأو  ،"قخيًبػػا السدػػتقبل كػػاف إذا" الدػػيغ اسػػتعساؿ
 ".بعيًجا
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 الػاجػػػػب فػػػػاألداة السشفػػػػي السدػػػػتقبل عمػػػػى الجاللػػػػة أريػػػػجإذا  أمػػػػا
" يفعػل سػػؼ" نفػي إف: يقػاؿ أف يسكػغ أخػخى  وبعبػارة" لغ" ىي استخجاميا

 ".يفعل لغ" ىػ
 :اآلتية األمثمة مغ  بجو والكتبة كسا اإلعبلـ وىشاؾ أخصاء وقع فييا

 
 جٌقٛجخ جٌؿٍّس 

 عٛف ٌٓ ٠كذظ 

 عٛف ال ٠َفش ذحٌغ١ّٕس 

 عٛف ال ضخفل ِْٛٔحضٙح

 ٌٓ ٠كذظ

 ٌٓ ٠َفش ذحٌغ١ّٕس

 ٌٓ ضخفٌ ِْٛٔحضٙح

 

 :املاضٞ يف ايٓفٞ يتأنٝد" أبدا" اضتددّ -ز

 

 الساضػػي فػػي الشفػػي تأكيػػج أريػػجإذا  أنػػو العػػخب لغػػة فػػي السعػػخوؼ
 "أبػجا" الطخؼ استخجـ السدتقبل في تأكيجه أريج وإذا )قط(، الطخؼ استخجـ

ـْ َكْدُخَؾَفا َأَبًدا َما َداُمقا فِقَفا: تعالى قػلو في كسا ، ا َل  .إِك 
 :القائل قػؿ في الخصأ  تز  وبيحا
 ....العمساء محاوالت أبًجا تشج  لع -
 .تدتخجميا ولغ األسمحة، ىحه أبًجا تدتخجـ لع -

 األسمحة ىحه قط تدتخجـ لع" ،..."قط تشج  لع: "وصػابيا
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 اضتعُاٍ إذ 

 خمرٍفحلىاػذ ٌغىَح 
 

 
"إذ" أداة جػـد ال تجػـد فعمػيغ إاّل إذا اقتخنػت بيػا )مػا( الدائػجة ...   قاعد٠:

 وىي أيزًا حخؼ جداء ال يكػف إاّل مع )ما(  .
 فسغ الخصأ أف نقػؿ : "إذ تحدغ إلي احدغ إليظ". 

 ".إليظ احدغ إليّ  ما تحدغ إذ"والرػاب : 
 وىشاؾ قػاعج وشخائه أخخى الستعساؿ "إذ" 

 
 لمسفاجأة : وذلظ ال يكػف إاّل مع "بيشا" و"بيشسا"  -1

 بيشسا ىع نائسػف سقط عمييع الدفف 
 وكقػؿ الذاعخ : 

 فبيشسا العدخ إذ دارت مياسيخ 
***** 

  :في مكاف الـ التعميل -2
 عاقب السعمع الصالب إذ أساء األدب )أي ألّنو أساء األدب( 

***** 
 ف بسعشى "حيغ":ضخؼ زما -3
 إذ جْإتع ذىبشا -
 أتحكخ إْذ كشا مًعا في السجرسة؟ -

ـَ َكَػُروْا ََلاِِنَ اَْلـَْعِ  إِٓ   :قاؿ تعالى  ُه اَُّ إِْذ َأْخَرَجُف ال ِذي وُه َفَؼْد َكَُصَ  . َتـُُصُ
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 اضتعُاٍ  إذا

 لساضػػي كسػػا ذكخنػػا فػػي األمثمػػة الدػػابقةوتػػأتي "إذ" مزػػافة إلػػى ا -
 ومزافة أيزًا إلى السزارع .

  : كقػلو تعالى َْزنْ  َٓ  لَِصاِحبِفِ  َيُؼقُل  إِذ  . َمَعـَا اََّ إِن   ََتْ
 . ومغ الخصأ أْف نقػؿ : إذ تتقػا هللا تفمحػا 

 تفمحػف . هللا تتقػف  والرػاب : إذ
 تفمحػا . هللا تتقػا لكغ تقػؿ : إذ ما

 
 

: ليدػت مػغ حػخوؼ الذػخط التػي تجػـد فعمػيغ، فيػي ال تفعػل فعػل  قاعد٠
"اف"، ومغ ضشيا تفعل فعميػا فيػػ مخصػ . ويسكششػا اف نتفػادى الػقػػع فػي 

 ىحا الخصأ فتقػؿ، وىحا افزل: 
 . إذا ضيخت الشتيجُة ُأعصيت اإلشارة 
 اإلشارة . تعط الشتيجة ضيخت وليذ : إذا 
  : وقػؿ الذاعخ 
 ضسإتع وأي  الشاس ترفػ مذاربو     مخارًا عمى القحىإذا أنتع لع تذخْب  

  : وقػؿ اآلخخ 
 إذا الميل أضػاني بدصت  ج اليػى        وأذلمت دمًعا مغ خبلئقو الكلْبُخ  

  ومػػػغ الخصػػػأ أْف نقػػػػؿ : بيشسػػػا بػػػجا راضػػػًيا عػػػغ السذػػػخوع إذا بػػػو
  خفزو .

  خفزو . بو إذ السذخوع عغ راضًيا بجا بيشسا والرػاب:     
  : وقػؿ الذاعخ 

 بيشسا اضحظ مدخوًرا بو        إذ تقصعت عميو كبًجا  
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 إذن - إذًا 

 ومغ الخصأ أيزًا أف نقػؿ : إذا رجعت إلى البيت لعغّيخت رأيظ 
 رأيظ غّيخت البيتإلى  رجعت والرػاب : إذا

 رأيظ لغيخت البيتإلى  رجعت ولكغ نقػؿ : لػ 
  : وقػؿ القخآف  ِْذَت َطَؾْقف َ َّت  َٓ   َأْجًرا َلْق ِشْئَت 

***** 
 

 
 )إذف(  و  : في كتابة )إذًا(قاعد٠ 
  إذا" حخؼ جػاب وجداء إذا كاف غيػخ ناصػب كتػب "إذا" ، واف كػاف"

 ناصًبا كتب "إذف" 
  :الحخؼ "إذا" غيخ الشاصبة : مثاؿ ذلظ 
   إًذا ىػ الشاج. 
  إًذا أنتع مغ انقح الغخيه. 
  إذا قج  خجع أخػؾ غًجا. 
 أما )إذف( الشاصب فيشرب في جبلث حاالت :  -
 إذا كاف صجر الجػاب :  -1

 سأزورؾ إذف ُأكخلمعظ .
 إذا كاف الفعل الحي يقع عميو الشرب مدتقببًل :  -2

 سأدرس إذف تشج ع .     
 إذا كاف متربًل بالفعل مباشخة :  -3

ععظع .        دّل  سأسافخ إذف ُأوع
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َ
َ
ِح -أص

َ
 أص

 أوذ

 حالتيغ .إاّل أنيع أجازوا الفرل في -
 القدع : إذف وهللا لشخميعيع بحخب . -1
 ببل الشافية : إذف ال  تأخخوف كثيًخا  . -2

 ولكشيا وردت في القخآف خبلؼ ىحا :  -
ًَ  كقػلو تعالى :   . َوإًِذا ٓ  َيْؾَبُثقَن ِخََفَؽ إِٓ  َقؾِق

 أّما إذا كاف الفرل بحخؼ العصف فانت بالخيار .
***** 

  
 اشتج قحصو . =نقػؿ أزعـ العالع 
 اشتج . =ازـع الجىخ عميو 

 تأَزـ القـػ = أصابتيع أزمعة .

 تأـز الػضع = اشتج وضاؽ .
 تعخض البمج ألزعمةع اقترادية .

 . "أْزمات"وجسعيا "أزعمات" ال 
 وقػؿ الذاعخ :      

 قػػػػػػػػػػػػػػج آذف ليمظ بػػػػػالبمج     اشتجي يا أزمعة تشفخجي           
****** 
 

 
 :"أكّج" فعل  تعجى مباشخة ال بحخوؼ الجخ. أمثمة :  قاعد٠
 أكّج األمخ = قخره . -
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 احلشف )اىل(

 أكّج السمف = شّجه. -
 أكّج العيج = أوجقو . -

 ومغ الخصأ أف نقػؿ : 
 أكج أقػالو . :والرػاب ،أكّج عمى أقػالو -

 شّجد عمى أقػالو .ولكغ نقػؿ : 
 كحلظ ال نقػؿ : جَخب الجواء الجج ج وتأكّج مغ فائجتو . -

 فائجتو . وتبَيغ الجج ج الجواء والرػاب : جَخب
 أراد أف  تأكج مغ وصػؿ الخسالة . : -أيزًا  -وال نقػؿ -

 الخسالة . وصػؿإلى  يصسإغ أف والرػاب : أراد
***** 

 
 

ــد٠  تػػجخل عمػػى الطػػخوؼ غيػػخ السشرػػخفة مثػػل : عشػػج وبعػػج : "إلػػى" ال قاع
 وقبل، ولكغ تجخل عمى : متى وأ غ وحيث فقط .

 أمثمة : إلى متى تدتسخ في ععبثعظ؟  -
 إلى أ غ يقػدؾ إىسالظ؟ 

 إلى حيث ألقت رحميا أـ قذعع. 
 ال نقػؿ : ذىب إلى عشج أخيو. و)الرػاب( ذىب إلى أخيو .

لرػػاب( : تأجػل االجتسػاع إلػى تأجل االجتساع إلػى بعػج الطيػخ و)ا -
 ما بعج الطيخ.

بقي في السج شة إلى قبل الغخوب، و)الرػػاب( : بقػي فػي السج شػة إلػى مػا 
 قبل الغخوب.

***** 
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 أَ ... عىاء 
 

 
 

 قػاعج في استعساؿ أـ وسػاء 
( : إذا جػػػاءت ىسػػػدة التدػػػػية بعػػػج "سػػػػاء" البػػػج مػػػغ "اـ" مػػػع ٔ) قاعـــد٠
 الفعميغ .

ْؿ َأْم ََلْ ُتـِذْرُهْؿ َٓ ُيْمِمـُقنَ كقػلو تعالى :   .  َسَقاٌء َطَؾْقِفْؿ َأَأكَذْرََتُ
 ومثل: سػاء عمييع أحزختع أـ غبتع . -

 غبتأو  أحزخت عمييع وال نقػؿ : سػاء
 مدافخ؟ أـ أخػؾ وأباؽ أخػؾ أو مدافخ؟ والرػاب : أباؽ -
دْؿ َٓ َكْدِري َأَذٌّ ُأِريدَد بَِؿدـ يِف اْ َ وكقػلو تعالى :  - ُ ْرِض َأْم َأَراَد ِِبِدْؿ َرِبُّ

 . َرَشداً 
 لكغ نقػؿ : ال اىتع إف بقي أخػؾ أو سافخ . -
( : إذا جػاء بعػج "سػػاء" فعػبلف مػغ دوف ىسػدة التدػػية عصػف ٕ) قاعد٠

 الثاني عمى األوؿ بػ "أو" .
 مثل : سػاء عمييع حزخت أو غبت .

 غبت . أـ حزخت عمييع وال نقػؿ : سػاء -
( : إذا جػػػاءت ىسػػػدة التدػػػػية بعػػػج "سػػػػاء" البػػػج مػػػغ "أـ" مػػػع ٖ) قاعـــد٠

 االسسيغ .
 مثل : سػاء عمييع أزيج حزخ أـ عسخو.

 عسخو.أو  حزخ أزيج عمييع وال نقػؿ : سػاء
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ّ
 أٌ

 : قاعدتإ أخسٜإ( ٗ)
إذا جػػاء بعػػج "سػػػاء" مرػػجراف مػػغ دوف ىسػػدة التدػػػية كػػاف العصػػف بػػػ  -1

 "أو" أو "بالػاو". 
 حزػركع أو غيابكع .مثل : سػاء  -
 غيابكع . و حزػركع سػاء -
ؿْ  وكقػلو تعالى :  - َْقاُهؿ َوََمَاَُتُ  . َسَقاء َّم 

 وكقػؿ الذاعخ : 
 سػاء عميشا يا جسيل بغ معسخ         إذا مت بأساء الحياة وليشيا       

 إذا تقجـ الفعبلف عمى "سػاء" كاف العصف بػػ )أو( كقػلو تعالى :  -2
  ْوا َسَقاء َطَؾْقُؽؿ َٓ َتْصِزُ وا َأْو   . َفاْصِزُ

***** 
  
 
 ُتّحكخ مع السحكخ نقػؿ : أي فتى سألت؟  -1

 وقػؿ الذاعخ : أي  الخجاؿ السيحب؟  -
 تؤنث مع السؤنث : نقػؿ أية فتاة سألت؟  -2

 وقػؿ الستشبي : عيج بأية حاؿ عجت يا عيج؟ 
 سألت؟ فتاة ولكغ يجػز التحكيخ فشقػؿ : أي

 .  َوَما َتْدِري َكْػٌس بَِليِّ َأْرٍض ََتُقُت  وكقػلو تعالى : 
 اما "أ  يا" فيجب أف تحكخ مع السحكخ وتؤنث مع السؤنث .  -3

 فشقػؿ : يا أ  يا الخجل، ويا أّ تيا السخأة .
ـ ُة  اْرِجِعل إغ  يعاوكقػلو تعالى : 

ُتَفا الـ ْػُس ادُْْطَؿئِ ْرِضق ةً َأي   . َربِِّؽ َراِضَقًة م 
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َ
ً
ُ
خ
َ
 ت

 تؼض

 
 

قاعجة : ىشاؾ أفعاؿ يجب أف ُتكدخ عيشيػا، وبعزػيع يفتحيػا خصػأ وأمثمػة 
 ذلظ : 

رت بػالجيَ  خععت الجواء -بعخل -صػسلست عػغ شػكػاه -شخلكتو فػي تجارتػو -جع
دت الرحغ-لثلست  ج أبي جػت -لقلست الّمقسػة-لعلقت العدل-لعحل ليل

رت -بحكخه -ىملعػت مػغ األمػخ-نفدػت عميػو عمسػو-البختقالػةمرل
كو السخض .-وددلت أف أساعجؾ  نيل

ــ١ ) :  ػػخى بعزػػيع أف قػلشػػا : )بخػػل عميشػػا(، صػػػاب واف قػلشػػا  (1َالسع
 )بخل عشا( خصأ والحقيقة أف القػليغ صػاب . كقػلو تعالى

          ِٗ َّٓ َّْفِغ  ًُ َّح ٠َْرَخ َّ ًْ َفِا َِٓ ٠َْرَخ َٚ. 
ِٗ ونقػؿ بخل بالذيء ، وقػلو تعالى :  َِح َذِخٍُْٛج ِذ  َْ َُّٛلٛ  . َع١َُي

: ويخى آخػخوف أف المػـؤ والبخػل سػػاء ، وليدػا كػحلظ ، ذلػظ  (2َالسع١ )
بأف المإيع ىػ الحػاوي خرػاؿ الذػخ كميػا ، ومػا البخػل إاّل خرػمة 

 مشيا وإف كاف أقػاىا وأسػأىا وليحا قاؿ الذاعخ :
 فكػػػػػػل رداء  ختج ػػػػػػػو جسيػػػػػل    السخء لع  جنذ مغ المـػ عخضو  اذا    
 

***** 
 
 

 . "ىشالظ أغبلط يقع فييا السعشيػف في استعساؿ "بعس 
 . لػ قمشا مثبًل : أعصو بعزًا مسا لجيظ 



 يجاْٞ : َٛضٛعات يػ١ٜٛ عا١َ اايفصٌ 

113 

 لجيظ . ما بعسع  وفالرػاب : اعص       
 لجيظ . مسا شيإا أو إعصو -

***** 
 وضع الكتب فػؽ بعزيا . –ولػ قمشا أيزًا 
 فػؽ بعس . بعزيا الكتب فالرػاب : وضع

***** 
 بعزيا البعس .  فػؽ  الكتب وقمشا خًصأ : وضع -
 بعس . فػؽ  بعس الكتب فالرػاب : وضع       
فعْعشعاوكقػلو تعالى :  - رع ُيعْ  وع اتع  بعْعسع  فعْػؽع  بعْعزع جع رع  . دع

***** 
 يحبػف الدباحة . وقمشا : بعس الشاس ال -

 الدباحة . يحب ال الشاس والرػاب : بعس
***** 

ْجفع وقمشا : بعس الشداء   الخماية . ُيجل
 الخماية. ُيجيجُ  الشداء والرػاب : بعس       

***** 
 وقمشا : لع تكخىاف بعزكسا" . -
 أحجكسا اآلخخ؟  يكخه والرػاب : لع       

***** 
 وقمشا : أال تػدوف بعزكع؟  -
 بعزكع بعًزا؟  ػد والرػاب : أال       
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 وقمشا قتمػا بعزيع . -
 بعًزا . والرػاب : قتل بعزيع -

***** 
 ونقػؿ : قتمػا بعزيع وعفػا عغ بعس . -
 وقمشا : اختمصػا بعزيع -
 بعزيع ببعس . والرػاب :  اختمط      

***** 
 مع بعس . اشتخؾ بعزيع -
 بعس. مغ بعزيع انتقع -

***** 
 بعس.إلى  بعزيع ماؿ -
 بعس. عمى بعزيع خخج- -
 بعس. عمى بعزيع أقبل- -

 .َوَأْقَبَؾ َبْعُضُفْؿ َطَذ َبْعٍض َيَتَساءُلقنَ وقػلو تعالى :         
***** 

 بعس. مغ بعزيع جاء -
ًة َبْعُضَفا ِمـ َبْعضٍ  وقػلو تعالى :  - ي    ُذرِّ

***** 
 بعزيع خيخ مغ بعس. -
فةع :  -  وقػؿ الذاعخ، شعخع
 بعس. مغ حشانيظ بعس الذخ أىػف       

***** 
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 هً

 بعس أنرار بعزيع -
 .  َبْعُضُفْؿ َأْولَِقاء َبْعضٍ  وقػلو تعالى :  -

***** 
 لبعس نريخ بعزيع -
 . َبْعُضُؽْؿ لَِبْعٍض َطُدوٌّ  :  تعالى وقػلو -

***** 
 

 
 قٛاعـــــد 

 : إذا دخمت "ىل" عمى السزارع تخررو باالستقباؿ . (ٔ) قاعد٠
 ىل أبػؾ سافخ؟  :فبل نقػؿ -

 ؟ سافخ أبػؾ ىل :والرػاب
 وال نقػؿ : ىل تحىب اآلف؟  -
 والرػاب : أتحىب اآلف؟        
 ؟ تحىب لكغ نقػؿ : ىل -
 ىل مدافخ أبػؾ؟  :وال نقػؿ -

 ؟ أبػؾ مدافخ ىل :والرػاب
 وال نقػؿ : ىل لع يقع أخػؾ؟  -
 أخػؾ؟ يقع والرػاب ألع       

 : تعشي االستقباؿ، فبل ضخورة لجخػؿ الديغ عمى الفعل . (ٕ) قاعد٠
 فبل نقػؿ : ىل سيذفى السخيس؟ 

 السخيس؟ يذفى ىل :والرػاب
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 ٔظشج  – ٔظش

 : وىل ال تجخل عمى جسمة الذخط  (ٖ)ايكاعد٠ 
 فبل نقػؿ : ىل إْف قاـ أخػؾ تقع؟ 

 تقع؟ إْف قاـ أخػؾ والرػاب : أتقـػ
***** 

 
 

 : يخص  الكثيخوف في استعساؿ )نطخ( . قاعد٠
 لػ قمشا : نطًخا لحلظ فيحا خصأ . -

 نطخا إلى ذلظ . :والرػاب
 وقمشا : أنت بشطخي قج خ . -

 قج خ. في نطخي  أنت :والرػاب
 وقمشا : ألقى نطخة عمى الديارة . -
 الديارة.إلى  نطخة والرػاب : ألقى      
 الديارة. عمى نطخه لكغ نقػؿ : وقع      
 ونقػؿ : نطخ الذيء رآه .      
َمْت َيَداهُ وقػلو تعالى :  -  . َيْقَم َيـُظُر ادَْْرُء َما َقد 
 نطخ إلى الذيء ورآه . -
كَسانُ  َفْؾَقـُظرِ  : تعالى وقػلو        .َصَعاِمفِ إغ  اْْلِ
 نطخ في الذيء : درسو وفحرو . -
ْ  : تعالى وقػلو       ََمَواِت  َمَؾُؽقِت  يِف  َيـُظُرواْ  َأَوََل  . َوا َْرضِ  الس 

***** 
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 املىلؼني  –حنٓ املىلؼىْ 

  ٔغّاخ
 

 : نقػؿ : ندسات الرباح العميمة .قاعد٠ 
 العميمة . الرباح وال نقػؿ : ندائع

 ممحػضة : خالف األخصل الرغيخ القاعجة في قػلو : 
 ىحه الكػػػػػػػػػػػػػػى لشدائع جػػػػػػػػػػػػػػػػػػجد ى اشفإي األنػار وافتتحي      سمس   

عمػػى أندػػاـ فػػي  -أيزػػاً –والغخيػػب إّف األخصػػل الرػػغيخ جسػػع كمسػػة ندػػسة 
 قػلو : 
 والفخاشات ممت الدىخ لّسا           حججتيا األنداـ عغ شفتيظ       

***** 
 

 

 

نرػػػبت عمػػػى  -السػػػػقعيغ أدنػػػاه نحػػػغ -الشرػػػب فػػػي جسمػػػة :  قاعـــد٠
 االختراص بعج ضسيخ

 أما إذا قمشا : انتع السدافخوف . -
فبل يجػز الشرب ألّنيا جسمة خبخية مؤلفة مغ مبتجأ وخبخ مخفػعيغ. وإذا 

 قمشا : 
"انتع السدافخوف، تعالػا"  تطل الكمسة مخفػعة ألّنيا مشػادى معخفػة. فكأنشػا 

 قمشا : 
ألّف  "تعػالػا مدػافخيغ يػا انػتع، " :ػا" لكػغ نقػػؿ"انتع، أّ يا السدافخوف تعػال
 "مدافخيغ" مشادى نكخة... 

 وقػؿ الذاعخ : نحغ بشي ضبة أصحاب الجسل .
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 ِٕرىج -أراج  –ٔرح 

 ٔادي ػٍُه –ٔادي 

 
 

 : الكثيخ يخص  في كتابة .. إنتاج ونعتعاج . قاعد٠
 ففي األجخ العخبي قيل : "البياف مغ نعتاج العلمع، والعي مغ نتاج الجيل" .

 ونقػؿ : أنتجتل الشاقُة : حسمت فيي نتػج . -
ت:  الشاقةُ  ُنتجت -  مشتػجة . فيي ُولجّل
 فأنت ناتج . ولَجتيا:  الشاقةع  أنتجتع  -

 وىي مشتػجة. لحلظ كاف الشاتج مغ ُ شتج شيًإا.
 والشاتج لئلبل كالقابمة لمشداء.

مشتػج  لحا نقػؿ : السشتػجات الشفصية، وليذ الُسشتجات الشفصية فيي مغ-
 ال مغ ُمشتج.

***** 
 
 

 عميو . : مغ الخصأ أف نقػؿ : نادى قاعد٠
 والرحي  : ناداه .
فُ  وقػلو تعالى :  ب    َوَكاَدى ُكقٌح ر 

 لكغ نقػؿ : نادى بفبلف = صاح بو . -
 نادى بدّخه = أضيخه .       
 نادى في الشاس = صاح .       
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 ِٕالشح  –ٔالش 

 اجلاصِح 
ْ
ٓ
َ
ِ 

د وقػلو تعالى :         َوَكاَدى فِْرَطْقُن يِف َقْقِمِف َقاَل َيا َقدْقِم َأَلدْقَس ِ  ُمْؾدُؽ ِمُْصَ

ونَ  ََ ُتْبُِصُ تِل َأَف ِري ِمـ ََتْ  .َوَهِذِه اْ ََّْنَاُر ََتْ
 ونقػؿ : ناد ت فبلًنا = جالدتو. -
 تشادى القـػ = اجتسعػا في الشادي . -

 الخياضية وليذ اتحاد الشػادي الخياضية .وعمى ىحا ندسي اتحاد األنجية 
***** 

 
 

 :  يخص  مغ يقػؿ : سشعػد إلى مشاقذة السدألة . قاعد٠
 السدألة أو إلى بحثيا . درسإلى  والرحي  : سشعػد  
 ولػ )ناقر( معشياف :   
 جادؿ. نقػؿ : ناقر معمسو، أي جادلو . -

 واستقرى الحداب .
ب  »كسا جاء في الحج ث :   .«مغ نػقر الحداب ُعحّل

***** 
 

 
 

 : تكػف )معْغ( جازمة لفعميغ إذا كانت في صجر الكبلـ . قاعد٠
 فاذا سبقيا شيء بعصعل عسميا .

 نقػؿ : مغ ُ خْد يعْدُع .
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 ِىأاذه ا –اِىأُاذه 

 اعتقج اف مغ  خيج يعْدسػ.
 .وليحا ال ير  أْف نقػؿ : معغ يأتي  خى العجائب -

 العجائب.  خع  يأتل  بل نقػؿ : معغ
 العجائب .  خى  يأتل  كل معغ:  نقػؿ أف ير  ال و

 العجائب .  خى  يأتي كل معغ:  نقػؿ أفْ  والرحي 
 إاّل إذا كانت مدبػقة بالػاو أو الفاء . -

 فشقػؿ : معغ يعر  خ .
  خ. يعر ومغ
  خ. يعر فسغ

  خى. يعير كل مغ
 وكحلظ الفاء. ذلظ باف الػاو ىشا استإشافية، -

ًا َيَرهُ : كقػلو تعالى ٍة َذّ ٍة َخْرًا َيَرُه َوَمـ َيْعَؿْؾ ِمْثَؼاَل َذر   .َفَؿـ َيْعَؿْؾ ِمْثَؼاَل َذر 

***** 
 

 
 : مغ الخصأ إف نقػؿ : إمكانيتو محجودة .قاعد٠ 
 محجودة. والرػاب : إمكاناتو       
 ليذ في إمكانيتو أف يعسل ذلظ.والخصأ أف نقػؿ :  -
 ذلظ. يعسل أف إمكانو في والرػاب : ليذ       
 وقػؿ : "ليذ في اإلمكاف أبجع مسا كاف" . -
 وكحلظ ال ير  أف نقػؿ : متسكغ في العمع . -
 العمع. والرػاب :  متسكغ مغ       
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  -ِاخ
ْ
 دُِ

ض -ِاص
ّ
ُِ 

 تسكغ مغ العمع = أصب  قادًرا عميو . -
 ونقػؿ : أمكغ لو األمخ = سيل عميو.  -

 مكشو مغ األمخ = جعل لو قجرة عميو.
 ضفخ بو . –استسكغ مغ األمخ= قجر عميو 

****** 
 

 

  : يخص  مغ يقػؿ : نقمػا السيّلت إلى مج شتو .قاعد٠ 
 والرػاب : نقمػا السْيت إلى مج شتو .

 إذ إّف السْيث )بدكػف الياء( الحي مات . -
 سيسػت .والسيّلت )بالكدخة والذجة( الحي 

قُِّتقنَ وقػلو تعالى :   ُؿ م  َؽ َمقٌِّت َوإَِّن   . إِك 

***** 
 

 يخص  مغ يقػؿ : مَيد بيغ األمػر . قاعد٠ :
 والرػاب : ميعد األمػر .

 والخصأ القػؿ : التسييد بيغ األمػر . -
 األمػر. : تسييدوالرػاب

 امتاز بحدغ الديخة . :ونقػؿ -
 رصيشة .مازتو أخبلؽ  -

 وكقػؿ الذاعخ :  
 إف مازت الشاس أخبلؽ يعاشخ بيا       فانيع عشج سػء الصبع أسػاء     
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 دتؼٓ تاألِش

 أخػؾ يستاز عشظ بذيء . :ال نقػؿ-
 بذيء. مشظ يستاز بل : أخػؾ  
 وقػؿ القالي : "الخرائل ما إنساز مغ لحع الفخح بعزو مغ بعس" .  
 وال نقػؿ : ال تسيد األخ عمى أخيو . -
 أخيو. مغ األخ تسيد بل نقػؿ : ال  
ـَ الط قِِّب وقػلو تعالى :     بِقَث ِم  . لَقِؿقَز اَُّ اْْلَ

***** 
 
 

  مغ الخصأ أف نقػؿ : تسعغ باألمخ أي تخوى فيو . قاعد٠ :
 في األمخ. والرػاب : تسعغ

 كحلظ ال نقػؿ : أمعغ بالصمب، أي بالغ . -
 الصمب.في  أمعغ :والرػاب

 لكغ نقػؿ : أمعغ بحقي = ذىب بو . -
 ومغ الخصأ أيزّا : أمعغ الشطخ في القزية . -
 القزية. في الشطخ والرػاب : أنعع      
 وال نقػؿ : أشاؿ اإلمعاف في الكتاب . -
 الكتاب . في الشطخ والرػاب : أشاؿ       
 : تسعشت في قػلو . -أيزاً –وال نقػؿ  -
 و .والرػاب : تأممُت قػل       
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 لىاػذ يف وراتح )ِا( ارا دخٍد ػٍُها أحشف أخشي
 

 جعُ جعطفٙح١ِس

 ذُ دّٛضٗ؟-

ُّ عأٌطٗ؟- ّ 

 ف١ُ وٕص ًِّٕٙىح؟-

َُ أَٔص قض٠ٓ؟- ٌِ 

َّ أَٔص خحتف؟ - ِِ 

 دّٛضٗ ذّح ٠ذّٖٛ جٌٕحط.-

َّح فًْ .-  عأٌطٗ ّ

 وٕص ًِّٕٙىح ف١ّح ىٍرص ِٕٟ ٍّّٗ.-

 ٌِّح سج٠طٗ ِٓ عٛء قحٌه؟ -

َّح سأ٠ص.خحتف - ِِ 

 جعُ فٍس

  ْْثُؾُؽؿ ََم َأَكا َبَػٌ مِّ  .  إِك 
 أ٠ّّح جٌشؾ١ٍٓ ٌم١ص فحدّٗ. -

-   ُؿ اْدَْقُت  . َأْيـَََم َتُؽقُكقْا ُيْدِركؽُّ
 ذ١ّٕح وحْ ِغشًّح ٚلِ . -

 

 ّالَ ٘زٖ جٌنؿس. -

 و١فّح ضقِٕ جفِٕ.  -

  ٌََم ُتقَطُدوَن َلَقاقِع  .  إِك 

 جهلل أفنً .أٞ ِح ّٕذ  -

 أ٠ٓ ِح ّٚذضٕٟ . -
 

ٔفغٟ  فٟ ِح ذ١ٓ ِح فٟ ٔفغه ٚذ١ٓ -

 فشق ور١ش.
 

 قضٔص ٍّٝ ِح ؾشٜ. -

 و١ف ِح خرأضٗ جِظ -
 

أما في "حيثسا" و"حيشسا" فبل يجػز الفرػل ، وإمػا فػي "مثمسػا" فػبل يجػػز -
 الػصل اف كانت "ما" اسًسا .

ْثلع  لعشعا لعْيتع  يعاقاؿ تعالى :   . قعاُروفُ  ُأوتليع  معا مل
لْ قاؿ تعالى :  ْثلع  قعاُلػا بع  . اأْلعَوُلػفع  قعاؿع  معا مل

 ويجب الػصل فيسا عجا ذلظ .
 نقػؿ : رأ ت مثمسا  خى الشائع .

 : اتفقػا عمى شخوط مشيا ما ستعمغ ومشيا ما ستبقى سخًا .ال ير  أف نقػؿ
 سخًا. سيبقى ما ومشيا سيعمغ ما مشيا شخوط عمى والرػاب :  اتفقػا
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 أٌمً
 

 

 

 قٛاعد يف اضتعُاٍ أيك٢ 

 ألقى عحره . -
 . َوَلْق َأْلَؼك َمَعاِذيَرهُ  وقػلو تعالى : 

 اكتخث لو واستسع . –ألقى إليو بااًل  -
 اصصشعو عشجه.– خبخاً  إليو ألقى -
 اصغى .–الدسع إليو ألقى -
َؾؿَ َوَأْلَؼْقْا إَِلْقُؽُؿ  وكقػلو تعالى :  – الرم  إليو ألقى -  .  الس 
 بمغو إياه . –ألقى إليو القػؿ )وبالقػؿ(  -
 فػضيا إليو . -ألقى إليو مقاليج األمػر -
 ومغ قػؿ الذاعخ : القى إليظ مقاليج الش يى البذخ . -
 ألقى إليو السػدة )وبالسػدة( = بحليا . -
ةِ  وقػلو تعالى :         . ُتْؾُؼقَن إَِلْقِفؿ بِادََْقد 
 اليبلؾ .ألقى بشفدو إلى  -
 . الت ْفُؾَؽةِ إغ  بَِلْيِديُؽؿْ  ُتْؾُؼقاْ  َوَٓ وكقػلو تعالى :        
 أمبله . -ألقى عميو القػؿ -
ًَ  َقْقًٓ  َطَؾْقَؽ  َسـُْؾِؼلوكقػلو تعالى :  -  .ََلِؼق
 جعمو محبػًبا . =ألقى عميو السحبة  -
ـِّل ََّمَب ةً  َطَؾْقَؽ  َوَأْلَؼْقُت وكقػلو تعالى :  -  . مِّ
 ألقاه عمى السقعج . -
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 ٌىٓ

 . َجَسداً  ُكْرِسقِّفِ  َطَذ  َوَأْلَؼْقـَاوكقػلو تعالى :       
 شخحو . حسل=ألقى عشج ال -
 جعمو يقػؿ ما ال  خيج قػلو :  =ألقى في أمشيتو -
ْقَطانُ  َأْلَؼكوكقػلو تعالى :          . ُأْمـِق تِفِ  يِف  الش 
 ألقى في قمبو الذظ. -
ـَ  ُقُؾقِب  يِف  َسـُْؾِؼلوقػلو تعالى :         ْطَب  َكَػُرواْ  ال ِذي  .  الرُّ
 جّبتو. ألقى الذيء في األرض= -
 . َوَأْلَؼك يِف ا َْرِض َرَواِدَ َأن ََتِقَد بُِؽؿْ وكقػلو تعالى :        
 أي جبت فييا جبااًل .      

***** 
  

" تشرػب السبتػجأ وتخفػع الخبػخ. ىػحا إذا كانػت لكغ مغ أخػات " افَ  قاعد٠ :
 الشػف في "لكغ" مذجدة. أما إذا كانت ساكشة بعصعلع عسميا. 

ػػُخػفع  كقػلػػو تعػػالى : ػمكلغل  ْمػػعل  فلػػي الَخاسل ػػْشُيعْ  اْلعل ُشػػػفع  مل ُشػػػفع  وعاْلُسْؤمل ػػا ُ ْؤمل  بلسع
ؿع  . ُأندل    إللعيظع
 ا .فسغ الخصأ أف نقػؿ : ليذ زيج كاتًبا ولكغ شاعخً  -

 شاعخ. لكغ كاتًبا زيج والرػاب : ليذ
 ومغ الخصأ أيزًا أف نقػؿ : الكل مدخور لكْغ أخاؾ حديغ . -

 حديغ. أخػؾ لكغْ  مدخور والرػاب : الكل
***** 
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 ٌؼٍٍٕ  –ٌؼٍٍ 

  ٌُره  –ٌؼٍه ، وٌُد  – ٌؼً

 

 

 

 : لعمشي : لغة ركيكة، وقج وردت في بعس الذعخ .قاعد٠ 
 كقػؿ أحجىع :   

يشلػػػي    ػػػغ ُأغشليػػػظل أو  لعععَمشلػػػي      ُأخمّليػػػظ، الػػػبلبلد، فلػػػي ُأشػػػّػؼْ  ذعرل  ُسػػػػءل  عع
 معْحزخلي 

 لحلظ ال ير  أف نقػؿ : لعمشي اجج ما أساعجؾ بو.
 بو. أساعجؾ ما أجج والرػاب : لعّمي
ا وكقػلو تعالى :   . َلَعظِّ َأْطَؿُؾ َصاِِلً
 . ل َعظِّ َأْبُؾُغ اْ َْسَباَب  وكقػلو تعالى : 
 وكقػؿ الذاعخ : 

 أشيخ؟ ىػيت قج مغإلى  أسخب القصا ىل مغ يعيخ جشاحو       لعمي   
***** 

 

 
 : لعل : تدتعسل في رجاء الخيخ . قاعد٠
 نقػؿ : "لعَمو ُيذفى" . -
 "لعل الفخج قخيب" . -

 "لعمظ في غب الحػادث نادـ" .
ُؽؿْ  وقػلو تعالى :   .  َتت ُؼقنَ  َلَعؾ 

َتُدونَ  :  تعالى وقػلو ُؽْؿ ََتْ  .  َلَعؾ 
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 ٌذغره األفؼً  -ٌذؽ 

 ال َٕثغٍ

ُفْؿ َيْرُشُدونَ  :  تعالى وقػلو  .  َلَعؾ 
أّمػػا " ليػػت " فتدػػتعسل فػػي رجػػاء الخيػػخ والذػػّخ فشقػػػؿ : )ليتػػو يسػػػت( و 

 )ليتو يذفى( .
 . َوَيُؼقُل اْلَؽافُِر َيا َلْقَتـِل ُكـُت ُتَراًبا وقػلو تعالى : 

 وقػؿ الذاعخ :       
 يا ليت اني ما اتخحتظ قشية         كع قشية جمبت أسًى لفؤادي         

 وعمى ذلظ ال نقػؿ : )لعمو يسػت( ، والرحي  : )ليتو يسػت(.
***** 

 
 

: األفعى ال تمجغ، بل تػشير بأنيابيػا ، ذلػظ بػاف المػجغ ال يكػػف إاّل قاعد٠ 
 باإلبخة، فالعقخب مثبل تمجغ بابختيا وتزخب بيا. 

لحا ال نقػؿ : "الفاجخ مغ األصػحاب كالحيػة  خبييػا صػاحبيا ويسدػحيا  -
 جع ال يكػف مشيا إاّل المدع" .

 ."الشير إالّ  مشيا يكػف  والرػاب : ال
 لدعتو الشحمة، فالمدع يقع في الشحمة وليذ في الحية.  :لحلظ نقػؿ -

***** 
 

 "ال" الشاىية الجازمة تجـد فعبًل واحجًا. قاعد٠ :
 فبل نقػؿ : ال تجعو  خؾ.

  خاؾ. تجعو والرػاب : ال
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 ِذج لصريج –سإَره 

 وٍ

 لكغ نقػؿ : دعو  خؾ .
 وال نقػؿ : ال  شبغي اف تتخؾ الرياـ.

 الرياـ. اال تتخؾ والرػاب :  شبغي
 ونقػؿ : ما  شبغي ذلظ. 

***** 
 

 

 قريخة. مغ الخصأ أف نقػؿ : اريج رؤيتظ لسجة قاعد٠ :
 أو سأغيب لسجة شػيمة .
 قريخة. مجة رؤيتظ والرػاب أف نقػؿ : أريج
 أو : أريج رؤيتظ لحطة .
 أو : سأغيب مجة شػيمة .

 شػيبًل . سأغيب: أو 
***** 

  
 

 إذا دخمت )ما( عمى )كي( الشاصبة أبصمت عسميا .:  قاعد٠
 فبل نقػؿ : دعاىع كيسا  بحثػا في مذكمة الشازحيغ . -

 والرػاب : دعاىع كيسا  بحثػف في مذكمة الشازحيغ:
 الشازحيغ مذكمة في  بحثػا كي لكغ نقػؿ : دعاىع -

 كحلظ ال نقػؿ : جإشا كيبل تعتب عميشا .
 عميشا. تعتب كي ال والرػاب : جإشا
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ا -وّا 
 
 أَض

ا -خيص 
 
 وٍُ

 وال نقػؿ : جإشا كي ما نػدعظ . -
 نػدعظ . كيسا والرػاب : جإشا

 نػدعظ . لكيسا أو : جإشا
***** 

 
 

 كمسة )أيزا( قج تأتي حذػًا ال لدـو لو ألّف )كسا( تتزسغ معشى )أيزًا( .
 فبل نقػؿ : كسا حزخ االجتساع أيزًا وزيخ التجارة .

 التجارة. وزيخ االجتساع حزخ والرػاب : كسا
 التجارة. وزيخ االجتساع أيزاً  أو : حزخ

***** 
 
 

 ال نقػؿ : ىحا األمخ يخز كميشا . قاعد٠ :
 كميشا. يخرشا األمخ والرػاب : ىحا

 كؤل مشا. يخز األمخ أو : ىحا
 وال نقػؿ : أنت تختمف عغ أخيظ ُكمي ا.
 أو : قصع عبلقاتو بالذخكة كمية .

 ُكمًيا. أخيظ عغ تختمف والرػاب : أنت
 كمًيا. بالذخكة عبلقاتو قصع:  و

 ولكغ نقػؿ : قصع عبلقاتو بكميتيا، أي بأجسعيا.
***** 
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 تاٌىراتح  -وٍف 

 
 
 وف

 
 

 

 : ال نقػؿ : كمفو بكتابة رسالة لػلجه .قاعد٠ 
 لػلجه. رسالة كتابة والرػاب : كمفو
 .َٓ ُيَؽؾُِّػ اَُّ َكْػًسا إِٓ  ُوْسَعَفا  وكقػلو تعالى : 
 وقػؿ الذاعخ :  

 يكمفشي عسي جسانيغ ناقة         وما لي والخحسغ غيخ جساف      
 ولكغ نقػؿ : اكمفو بالكتابة = أي : حببيا إليو .

 ال نقػؿ : لشخفع الكمفة .
 لشخفع الخسسيات . :والرػاب

 جسعيا أكبلؼ.الكمفة = السذقة ، المػف الكجر، 
 التكمفة = السذقة جسعيا تكاليف.

***** 
 
 
 

 الفخؽ بيغ : الكعَفة ، والُكفة، والكلفة . قاعد٠ :
فة، أي مخة.   الكعَفة -  : السخة . نقػؿ لقيتو كع
 : حاشية الثػب، ومشيا قػلشا : كففت الثػب أي خصتو حاشيتو . الُكفة -
 الكلفة : كَفة السيداف . -

***** 
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 وافح

 وغالْ -وغىي 

 اٌماسج -آعُا 

  
 

 

كمسة )كافة( ال تزاؼ، وال تجخل عمييا الػبلـ، بػل تػأتي دوًمػا فػي  قاعد٠ :
 آخخ الجسمة مشرػبة عمى الحاؿ.

ةً قاؿ تعالى :  ْؾِؿ َكآف  ـَ آَمـُقْا اْدُخُؾقْا يِف السِّ ا ال ِذي َ  .َيا َأُّيُّ
 ال تقػؿ : جسعية مداعجة السكفػفيغ، جسع مكفػؼ وىػ األعسى . -

 السكافيف . مداعجة والرػاب : جسعية
فتجسػػع عمػػى )أكفػػاء( )مثػػل خميػػل وجسعيػػا أخػػبلء، وذليػػل  :أمػػا كفيػػف -

 وجسعيا أذالء( .
***** 

 
ــد٠  : الكدػػػؿ والسكدػػاؿ صػػفتاف لمسػػخأة الستخفيػػة التػػي ال تكػػاد تبػػخح قاع

 مجمديا، وىسا مجح ليا مثل : نؤـو .
 الرف كاف مشتطخًا ألّنو كدػؿ.فبل نقػؿ : رسػبو في  -

 كدبلف. ألّنو مشتطخاً  كاف الرف في والرػاب : رسػبو
***** 

 
 ال نقػؿ : آسيا ىي الكبخى بيغ القارات.

 القارة الكبخى. ىي والرػاب : آسيا
 أو آسيا ىي اكبخ القارات.

 كحلظ ال نقػؿ : أقيست في الكمية حفمة كبخى .
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 وؤْ

 كبيخة. حفمة الكمية في والرػاب : أقيست
 لكغ نقػؿ : ىل حزخت الحفمة الكبخى في الكمية؟ 

ال  ( : افعػػػل التفزػػػيل إذا كػػػاف غيػػػخ مزػػػاؼ وال معػػػّخؼ "بػػػاؿ"ٔ) قاعـــد٠
 . ؤنث

وقياسا عمى ىحا القػؿ ال نقػؿ "دائخة صغخى" بل "دائخة صغيخة" أو "الػجائخة 
 الرغخى". 

وقج شح الفقيػاء عػغ ىػحه القاعػجة بقػػليع : "فػي الصػبلؽ بيشػة صػغخى  -
 وبيشة كبخى". 

 كسا خػلفت القاعجة في دنيا وأخخى.  -
 كسا ال نقػؿ : أنت احسه مغ رأ ت . -

 رأ ت. مغ كل مغ أكثخ حساقة والرػاب : أنت
( : كػػل اسػػع عمػػى وزف افعػػل ال يرػػاغ مشػػو افعػػل التفزػػيل إاّل ٕ) قاعــد٠
كثخ. أّما السثل "أحسه مغ ىبشقة" فقج ورد ىكحا خصػأ عمػى غػخار : بأشج وا

 "مكخعٌه أخاؾع ال بصل" .
***** 

  
 : "كأف" الشاصبة  بصل ععسعميا إذا دخمت عمييا "ما" . قاعد٠
 فبل نقػؿ : كأنسا اآلخخيغ لع يدسعػا الشجاء . -

 الشجاء. يدسعػا لع اآلخخوف  والرػاب : كأنسا
 الشجاء. يدسعػا لع اآلخخيغ كأنسا لكغ نقػؿ : -

***** 
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 وائٓ

 َىاد -واد 

  
 

 كمسة "كائغ" تدتعسل في الكبلـ حذػًا ال لدـو لو.  : قاعد٠
 فبل نقػؿ : زرنا قرخه الكائغ في الخي  .

 كحلظ : خرز مبمغ مغ الساؿ لتكػيغ جسعية خيخية .
 الخي . في قرخه والرػاب : زرنا

 الخيفي . قرخه زرنا -
 خيخية. جسعية لتأليف الساؿ مغ مبمغ والرػاب: خرز

***** 
  
 

 : وردت "كاد" في بعس الذعخ مع "اف" وذلظ خصأ .قاعد٠ 
 ال نقػؿ : يكاُد أف  شتيي الػقت . -

 الػقت .  شتيي والرػاب : كاد
 .  َيَؽاُد َزْيُتَفا ُيِِضءُ  وقػلو تعالى :  -
اَطَة   : تعالى وقػلو -  .  ءَاتَِقٌة َأَكاُد ُأْخِػقَفاإِن  الس 

 وقػؿ ذي الخمة : 
 وأسقيو حتى كاد مسا أبثو     تجاوبشي أحجاره ومبلعبو          

 :وىحا قػؿ رؤبة  شافي القاعجة 
 ربع عفاه الجىخ شػيبًل فامحى     قج كاد مغ شػؿ البكى أف يسحرا   

 أي كاد  جرس .
ويقػػػؿ السبػػػخد : إّف الذػػػاعخ اضػػصخ إلػػػى إدخػػػاؿ "أْف" بعػػج "كػػػاد" حتػػػى  -

 يدتقيع الػزف. 
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 لُذ

ُ -لُُ 
 
 لُ

  
 

 : مغ الخصأ أف نقػؿ : ما زاؿ عمى قعْيج الحياة .قاعد٠ 
 الحياة. قليج في زاؿ والرػاب : ما

***** 
 

 قيّلع" معشياف. : لكمسة " قاعد٠
كل ما لو قيسة كثخت أو قمت، فميذ مغ الزخوري أف يكػف جسيًشػا أو  -ٔ

 نفيًدا. 
 الذيء السدتقيع . -ٕ
أي مدػػتقيسة تبػػيغ الحػػه مػػغ   فِقَفددا ُكُتددٌب َققَِّؿددةٌ  كقػلػػو تعػػالى :  -

 الباشل . 
ـُ اْلَؼقَِّؿةِ وقػلو تعالى :  -  أي د غ األمة السدتقيسة.  َذلَِؽ ِدي

ممحػضة : ىشاؾ مغ يعتػخض عمػى القػػؿ "قػّيع البزػاعة" ، أي حػجد قيسػة 
ليا ، )وتقييع البزاعة( ويخى اف الرػػاب قػلشػا : "قػَػـ البزػاعة" وتقػػيع 
البزػػاعة" ألّف اصػػل الفعػػل "قػػَػـ" ال "قعػػّيع" اف ىػػحه السدػػألة تتعمػػه برػػسيع 

 ل. تصػر المغة. ذلظ باف السعشى الغالب عمى "قَػـ" ىػ التعمي
 نقػؿ : )قَػـ الذيء( أي عجلو.  -

ـِ َتْؼِقيؿٍ  وقػلو تعالى :  كَساَن يِف َأْحَس  أي تعج ل لرػرتو.   َلَؼْد َخَؾْؼـَا اْْلِ

***** 
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 لظ

 لـــذ

 

 

 

 "قط" حكسيا حكع "فقط" ال تأتي إاّل في آخخ الجسمة.  قاعد٠ :
 كقػؿ الذاعخ :        

 معْغ ذا الحي ما ساء قط          ومغ لو الحدشى فقط         
و" قط " ال تدتعسل لمشفي في الحاضخ والسدتقبل بل فػي الساضػي  قاعد٠ :

وحػػجه أمػػا "أبػػجًا" فتدػػتعسل لمشفػػي فػػي الحاضػػخ والسدػػتقبل وال تدػػتعسل فػػي 
 الساضي. 

 فبل نقػؿ : قط لع أر مثمو. -
 مثمو قط . أر والرػاب : لع

 نقػؿ : ال يأكل المحع قط . وال-
 والرػاب : ال يأكل المحع أبجا .

 وال نقػؿ : لغ يأكل المحع قط . -
 والرػاب : لغ يأكل المحع أبجًا .
 لكغ نقػؿ : لع يأكل المحع قط .

 قط. المحع اكل أو ما
***** 

  
 

 " قج " وأّي مغ حخوؼ الشرب والجـد ال يجتسعاف . قاعد٠ :
 قج لغ يحزخ أخػؾ.فبل نقػؿ : 

 أخػؾ. يحزخ والرػاب : لغ
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 لـــاَ

 فُّا

 ي مغ حخوؼ )التدػي ( ال يجتسعاف : : وأ"قج"  -
 فبل نقػؿ : قج سيحزخ أخػؾ.

 أخػؾ. يحزخ والرػاب : قج
 وال نقػؿ : قج ال يحزخ أخػؾ.

 والرػاب : ربسا ال يحزخ أخػؾ .
 ال تفرل عغ الفعل إاّل بالقدع .: و "قج"  -

 . نقػؿ : قج وهللا أججت
***** 

 
  

: استعساؿ كمسة "قػاـ" فػي الجسمتػيغ اآلتيتػيغ وفػي أمثاليسػا ركاكػة، قاعد٠ 
 وحذػ ال لدـو لو .

 فبل تقػؿ : قاـ بديارة صجيقو . -
 صجيقو . والرػاب : زار

 وال نقػؿ : قاـ بجفع السبمغ .  -
 السبمغ . والرػاب : دفع

***** 
  
 

 .: ال يجػز الفرل بيغ )في( و)ما( سػاء أكانت"ما" ضخفية أـ اسساً قاعد٠
 فبل نقػؿ : عخفت في ما أنت مشيسظ. -

 مشيسظ. أنت فيسا والرػاب : عخفت
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 فمظ

 ونقػؿ : سأحزخ فيسا بعج . -
 ال ادري فيع اختمفتع .
 فيع كشتع تفكخوف؟ 
ُؽُؿ َبْقـَُفْؿ َيْقَم وقػلو تعالى :  َتؾُِػقنَ َفاَُّ ََيْ  . اْلِؼَقاَمِة فِقََم َكاُكقْا فِقِف ََيْ

***** 
  

 "فقط" تأتي في آخخ الجسمة دوًما . قاعد٠ :
كقػػػؿ الجػػاحع : "وربسػػا كػػاف خصيًبػػا فقػػط، وشػػاعخًا فقػػط، وبػػّيغ المدػػاف  -

 فقط" .
 وال نقػؿ : كاف فقط أد ًبا . -
 فقط . أد ًبا والرػاب : كاف  
 وزيادة "فقط" بعج أداة االستثشاء حذػ ال ضخورة لو وال فائجة فيو.   
 فبل نقػؿ : لع يقع معشا سػى  ػميغ فقط . -
 .  ػميغ سػى  معشا يقع والرػاب : لع   
 وال نقػؿ : لع يدافخ إلى الخارج إاّل جبلث مخات فقط . -
 مخات . جبلث إالّ  الخارجإلى  يدافخ والرػاب : لع   
 نقػؿ : أقاـ معشا  ػميغ فقط .ولكغ  -
 ونقػؿ : سافخ إلى الخارج جبلث مخات فقط . -

***** 
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 ذفضً -فضً 

 ػٕذ

 

 

 

 ال نقػؿ : تفزل عمى العذاء معشا . قاعد٠ :
 معشا. العذاءإلى  والرػاب : تفزل

 وال نقػؿ : فزبًل عمى ذلظ . -
 ذلظ. عغ والرػاب : فزبلً   
ألّف كدبظ ال يفزل عغ مؤونتظ وكدبي وقػؿ احجىع : "أنا اغشى مشظ  -

 يفزل عغ مؤونتي".
وقػؿ الجاحع : "الجػد اسػع لسقػجار، فالدػخؼ اسػع لسػا فزػل عػغ ذلػظ  -

 السقجار" .
***** 

  
: ال  جخل عمى "عشج" مغ حخوؼ الجخ سػى "مغ" فشقػؿ "خخج مغ  قاعد٠

عشجه" وتشصبه ىػحه القاعػجة نفدػيا عمػى "لػجى" لكػغ نقػػؿ مػغ "لجنػو" وال 
 نقػؿ مغ "لجيو" . 

ةً  قاؿ تعالى :  -  .  َوَهْب َلـَا ِمـ ل ُدكَؽ َرْْحَ
 وال نقػؿ : تعاؿ إلى عشجنا. -
 عشجنا. والرػاب : تعاؿ  
 نقػؿ : وصل إلى عشجه.وال  -
 والرػاب : وصل عشجه .   

***** 
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 ػأظ  -ػٕظ 

 ػــــُ

 اٌؼاَ -ػاَ 

  
 

العانذ : ليدت السخأة التي شاؿ مكثيا في بيت أىميا ولػع تتػدوج  قاعد٠ :
 فحدب بل الخجل أيزًا .

 نقػؿ : رجل عانذ وامخأة عانذ. -
 وكقػؿ الذاعخ :      -

 مشا الحي إف شَخ شاربو       والعاندػف ومشا السخد والذيب      
***** 

  
 : "عسا" ىي دمج "عغ" و "ما" . قاعد٠
 .  َطؿ  َيَتَساءُلقنَ  كقػلو تعالى :  -
 فبل نقػؿ : زاد عَسا كاف عميو في العاـ الساضي . -
 الساضي. العاـ في عميو كاف عمى ما والرػاب : زاد  
 وال نقػؿ : ىحا بمج عَع فيو الفداد.  -
 .الفداد عَسو بمج والرػاب : ىحا  

***** 
 

 ال نقػؿ : مج خ عاـ التخبية قاعد٠ :
العػاـ، أو السػج خ العػاـ لمتخبيػة ، وكػحلظ بالشدػبة   التخبية والرػاب : مج خ

 إلى الدكختيخ العاـ .
***** 
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 ػدض  -ػدىص 

  -َؼررب 
ّ
 َؼذ

 
 

 

: نقػػػؿ رجػػل عجػػػز، وامػػخأة عجػػػز وجسعيػػا عجػػائد إذا لػػع تطيػػخ  قاعــد٠
 كمسة امخأة قمشا "عجػزة" .

 مثاؿ : صادفشا في الصخيه عجػزة. -
 أما إذا ضيخت كمسة امخأة أو ما  جؿ عمى أنيا امخأة قمشا "عجػًزا" .

 عجػًزا تبكي حفيجىا" . الصخيه في صادفشا:  مثاؿ -
ْت وقػلو تعالى :  -  .َوْجَفَفا َوَقاَلْت َطُجقٌز َطِؼقؿٌ َفَصؽ 

***** 
  

: إّف استعساؿ "اعتبخ" بسعشى عّج ، ُمّػلػج ، لػع  ػخد فػي كػبلـ العػخب  قاعد٠
 وال في معاجسيع.

 فبل نقػؿ : يعتبخ الستشبي اعطع شعخاء العخب. -
 العخب. شعخاء اعطع الستشبي والرػاب : ُيعجّ    
ارِ  وكقػلو تعالى :  - ـَ اْ َْذَ ُهؿ مِّ  .  ُكـ ا َكُعدُّ
 لكغ نقػؿ : اعتبخ بسا مزى= اتعع . -
وا َيا ُأوِ  اْ َْبَصارِ  قاؿ تعالى :  -  . َفاْطَتِزُ

بعخ  العبخة = السػعطة، جسعيا عل
ةٌ  َقَصِصِفؿْ  يِف  َكانَ  َلَؼْد قاؿ تعالى :  ُْوِ   ِطْزَ  ا َْلَباِب   ِّ

***** 
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 ذظاهشج  -ِظاهشج 

 عٍ -عىي 

ا 
 
ا -اعالل

 
 ِغٍم

  
 

 ال نقػؿ : خخجت مغ الكمية مطاىخة كبيخة.  -
 .كبيخة تطاىخة الكمية مغ والرػاب : خخجت

 قاعجة : ملغ تطاىخوا : أي تعاونػا
***** 

  
 ال نقػؿ : شي كتابي ىحا : ضسشو  قاعد٠ :

 والرػاب : في شي كتابي ىحا 
 وال نقػؿ : ىحا ما انصػى إليو عمع البياف والبجيع.  -

 .والبجيع البياف عمع عميو انصػى  ما والرػاب : ىحا
***** 

  
 

ــد٠  : إّف إشبلقػػًا، ومصمًقػػا، وعمػػى اإلشػػبلؽ تعشػػي )عمػػى وجػػو عػػاـ ال قاع
 استثشاء فيو( .

 اإلشبلؽ.نقػؿ : ىحا السذخوع مخفػض مصمًقا أو عمى  -
 فبل نقػؿ : ال يفارؽ الكتاب مصمًقا. -
 الكتاب أبًجا . والرػاب : ال يفارؽ    
 إشبلًقا. ىحا ال يفارؽ :  نقػؿ وال -
 .  أبجاً  ال تفعل ىحا:  والرػاب   

***** 



 يجاْٞ : َٛضٛعات يػ١ٜٛ عا١َ اايفصٌ 

122 

   عٍثُح  -عٍة 
 

 : ال نقػؿ : مجسػع الصمب عمى البزائع .قاعد٠ 
 وال نقػؿ : ذكخ مصالبو كّميا . -
 لمبزائع. الصمب والرػاب : مجسػع   
 البزائع. شمب أو مجسػع -
 وذكخ مصاليبو كّميا .   
 مصالب : جسع مصمب ، أي مقرج . -
 مصاليب : جسع مصمػب، أي ما يصمب مغ حه . -
 ال نقػؿ : وصمت شمبّية البزائع . -
 البزائع . شعملبعةُ  والرػاب : وصمت   
 .الَسصملبة = ما يصمب مغ شيء    
 ال تقػؿ : شمبت مشو أْف  دورنا . -
  دورنا. أفْ  إليو والرػاب : شمبت   
 ال تقػؿ : شمبت إليو حقي.  -
 حقي. مشو والرػاب : شمبت   
 أو شالبتو بحقي.    
 ال نقػؿ : شمب بزخورة عقج السؤتسخ . -
 السؤتسخ. عقج بزخورة والرػاب : شالب   
 األخح بثأره .لكغ نقػؿ شمب بجـ ولجه = حاوؿ  -

***** 
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 ِثاسن -ِربون 

 اٌرذخني ممٕىع -ممٕىع اٌرذخني 

 أػــــاق

 

 

 

سعٌل ونحػه. قاعد٠ : ؾ عميو جع  السبخوؾ عميو، ىػ الحي بعخع
 ال نقػؿ : مبخوؾ عميظ . -

 والرػاب : مبارؾ عميظ ، ومبارؾ لظ ، ومبارؾ فيظ.
ػػُل، أو بخكػػتل  - سع ومبػػخوؾ : اسػػع مفعػػػؿ مػػغ الفعػػل )بػػخؾ( ، أي بػػخؾ الجع

 الشاقُة .
***** 

 
 

 التجخيغ . ال نقػؿ : مسشػع قاعد٠ :
 التجخيغ . مسشػع ، أو مسشػعٌ  والرػاب : التجخيغ

 ويجػز أف نقػؿ :  مسشػُع التجخيغ )بتأويل ردئ(. -
***** 

  
 

 : الفعل )أعاؽ( غيخ مدتعسل في العخبية . قاعد٠
 السحاكخة .فبل نقػؿ : أعاقشي مغ  -

 السحاكخة أو عػقشي . عغ والرػاب : عاقشي
***** 
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 عُاذ -عىاذ 

 ثالثح ألذاَ

 ِذساء -ِذَش 

فاَاخ -ِٔفاَاخ 
ُ
ٔ 

 

 

 

: سّياح : جسع سػائ  والسرػجر )سػياحة( ولػيذ )سػػاحة( ، لػحلظ  قاعد٠
 الجسع يكػف بحخؼ الياء .

 سػاحة . –وال نقػؿ : سّػاح - 
***** 

 
  

 : إّف القجـ مؤنثة : )لو في العمع قجـٌ راسخٌة( . قاعد٠
تخػالف السعػجود فػي التػحكيخ والتأنيػث  ٜ-ٖونعمع اف األعػجاد مػغ  -

 عميو .
 ال نقػؿ : جبلجة أقجاـ بل جبلث أقجاـ . -

***** 
  

 وف مػػج خ ع مػػحكخ سػػالسًا عمػػى مػػج خيغ و : ُتجسػػع كمسػػة )مػػج خ( جسػػ قاعــد٠
 بحدب مػقعيا مغ اإلعخاب .
 وال نقػؿ في جسعيا : مجراء .

***** 
  

فايات )بكدخ الشػف( .قاعد٠   : ال نقػؿ : نل
 والرػاب : ُنفايات )بزع الشػف( .
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 أخصائٍ  اخرصاصٍ

 ِشافك -ِشفك 

 وجسع )ُنفاية( عمى ُفعالة، مثل : ُقسامة .
***** 

  
 

واسػع الفاعػل مشػو اختراصػي وال : اختراصي مػغ الفعػل اخػتز، قاعد٠ 
 نقػؿ أخرائي .

***** 
 

الفعػػل )ارفػػه( تعج تػػو قياسػػية ، لمفعػػل )رفػػه( الػػحي يػػأتي بسعشػػى  قاعــد٠ :
 صاحب .

 وأما عمى تزسيغ )ارفه( معشى )الحه( .
 رفقا وإرفاًقا ، واف هللا رفيه يحب الخفه . :نقػؿ -
 مع كتابي ىحا كل السراحبات أو السػدعات. :ونقػؿ  -

 ومشيع مغ قاؿ: السمحقات أو السجرجات.
 والفعل ) خفه( مزارع مغ الفعل )أرفه( . -

 لكغ : )نخافه( ليا معشى آخخ .
 بسعشى نكػف بخفقة فبلف )في الصخيه مثبًل( . ، نخافه

وعمػػى ىػػحا نقػػػؿ : )وىػػػ مخفػػه بكتػػابي ىػػحا، وبعزػػيع يكتػػب )مخافػػه لػػو( 
 ويجػز التعبيخاف( .

 نقػؿ : مع كتابي ىحا . -
 ومع كتابي كل السخفقات .

 وتخوف اف السحكخات مخفقة بكتابي ىحا، أو مع كتابي ىحا .
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 َشخً -ٔشخى 

 اعرثذي 

 مخفقات : اسع مفعػؿ . :أقػؿ -
 ومخافقات : كبلىسا صائب ويكػف لكل كمسة معشى يختمف عغ اآلخخ. 

***** 
  

 

)ُ خجػػى( مبشػػي لسػػا لػػع يدػػع فاعمػػو )لمسجيػػػؿ( ، وىػػػ أليػػه فػػي  قاعــد٠ :
التحػػجث مػػع الجيػػة األعمػػى حتػػى ال تطيػػخ ذاتػػظ كػػأف ليػػا حًطػػا فػػي ذلػػظ 

 الصمب. 
 عمى عكذ )نخجػ( ففييا تتز  الحات. 

ومػػغ آداب السخاشبػػات اإلداريػػة اسػػتعساؿ كمسػػات معيشػػة اتخػػحت لمسخاشبػػة 
 بيغ األعمى واألدنى.

مثبًل : بيغ وزارة التخبية وإدارة مجرسة : فاألعمى يكتب مثبًل : )نخجػ اتخاذ 
( ، ألّنو أمخ مباشخ واألدنى يدتعسل األمخ نفدو بريغة ) خجى( أي  البلـز

 امخ غيخ مباشخ، وىكحا نكتب : 
 مغ األدنى إلى األعمى . :)بشاء عمى تعسيسكع السخقع ... (

 لى األدنى.األعمى إ مغ :)وإشارة لكتابكع( 
***** 

 
  

 ال نقػؿ : استبجلت بالكتاب الجج ج الكتاب القجيع .
  الجج ج. القجيع الكتاب بالكتاب والرػاب : استبجلت

 ألّف حخؼ الباء  جخل عمى الذيء الستخوؾ . قاعد٠ :
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 وصً اىل

 ِرىاخذ  -ِىخىد 

 ِٓ دوْ -دوْ 

 . َأَتْسَتْبِدُلقَن ال ِذي ُهَق َأْدَكك بِال ِذي ُهَق َخْرٌ قاؿ تعالى : 

***** 
  
 

ــد٠ : الفعػػل )وصػػل( فعػػل الـز ال  تعػػجى إلػػى السفعػػػؿ بػػو إاّل بحػػخؼ  قاع
 الجخ. 

 وعميو ... ال نقػؿ : وصل فبلف بغجاد .
 بغجاد.إلى  فبلف والرػاب : وصل

***** 
  
 

 : كمسة )متػاجج( مغ الػجج والذػؽ.قاعد٠ 
 فيي مغ الػجػد. ، وكمسة )مػجػد( -

 فبل نقػؿ : نحغ متػاججوف في بغجاد .
 بغجاد. في مػجػدوف  والرػاب : نحغ

***** 

  
 ال تجخل الباء عمى )دوف( . قاعد٠ :

 فبل نقػؿ : غزب بجوف سبب . -
 سبب. دوف  والرػاب : غزب

 سبب. ببل لكغ نقػؿ : غزب -
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 ختشج يف اٌىٍُح 

 سئُغُح  -سئُظ 

ب َؽ يِف َكْػِسَؽ : لو تعالىكقػ  ـَ اْلَؼْقلِ َواْذُكر ر  ْفِر ِم طًا َوِخقَػًة َوُدوَن اْْلَ  . َتََضُّ
 تقّجـ ومغ دوف ىجفو مخاحل . :وال نقػؿ -

 مخاحل. ىجفو والرػاب : تقجـ ودوف 
 وقػؿ الذاعخ :  -

 أىػاؿُ  ذلظ دوف  ولكغ ويا دارىا بالحيف اف مدارىا       قخيب     
 لكغ نقػؿ : اتخحه صجيقًا مغ دوف الشاس. -
ُذوا ِمـ ُدوكِِف َأْولَِقاء وقػلو تعالى :  - َ  .  اَّت 
 ونقػؿ : ليذ فيسا دوف ذلظ نفع . -

***** 
  

 يقػلػف : تخخج فبلف مغ كمية اآلداب ، وىحا خصأ. 
 . اآلداب كمية في  فبلف والرػاب : تخخج

الػتعمع والثقافػة : إّف السقرػد بالتخخج ىػ إتساـ مخحمة دراسية مػغ قاعد٠ 
 والجرس تكسل خبلؿ مجة زمشية محجودة. .
***** 

  
 أحكاـ قانػنية رئيدية  :يقػلػف  -

 رئيدة بححؼ ياء الشدبة.  قانػنية أحكاـ :والرػاب
: إّف الخئيذ والخئيدة ىسا مغ الرفات السرػػغة عمػى وزف فعيػل قاعد٠ 

والشجيػػػب والشجيبػػػة، والعطػػػيع، ومؤنثػػػو فعيمػػػة، مثػػػل الذػػػخي  والذػػػخيفة، 
 .(ٔ)والعطيسة

                                           
 . ٓ٘ٔ، ص ٔمرصفى جػاد ، قل وال تقل ، ج (ٔ)
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 ِهّح  -هاِح 

 دالٌح  -دًٌُ 

 ِصىْ -ِصاْ 

  
 

 ػػخد فػػي الكتػػب الخسػػسية قػػػليع قػػخارات ىامػػة لسجمػػذ الػػػزراء وىػػحا تعبيػػخ 
 مخصػء .
 قخارات ميسة . :والرػاب

  يع( . -ألّف الفعل السدتعسل ىشا رباعي )أىع قاعد٠ :
ْتُفْؿ قاؿ تعالى :  - َػٌة َقْد َأََه 

 .  َأكُػُسُفؿْ َوَصآٍِ
فاألنفذ ميسػة... ال ىامػة... والذػيء السيػع ىػػ الػحي  بعػث اليسػة فػي 

 اإلنداف .
***** 

  
 صجر الحكع عمى الجاني بجليل كحا .: أيقػلػف  -

 كحا. بجاللة الجاني عمى الحكع صجروالرػاب : أ
 ألّف مػضػػػع ىػػػحا مػضػػػع السرػػػجر أو مػػػا يقػػػـػ مقامػػػو وىػػػػ  قاعـــد٠ :
 اسسو .

***** 
  
 

يقػلػػػف : ضػػحى الذػػيجاء بػػجمائيع الػػحي سػػيكػف مرػػانًا وأمانػػة فػػي  -
 أعشاقشا .

 مرػنًا .  سيكػف  والرػاب : الحي



 يجاْٞ : َٛضٛعات يػ١ٜٛ عا١َ اايفصٌ 

131 

 حتض  -حظ 

 خشج ػًٍ اٌمأىْ 

 َئثش يف ... -َئثش ػًٍ 

ــد٠  : ألّف الػػحي اسػػتعسمتو العػػخب فػػي احاد ثيػػا ، وكتاباتيػػا ىػػػ الفعػػل قاع
الثبلجػػي "صػػاف" واسػػع السفعػػػؿ مػػغ فعمػػو السبشػػي لمسجيػػػؿ ىػػػ )مرػػاف( 

 بػزف مفعػؿ مرػوف ححفت مشو احجى الػاويغ. 
***** 

  
قػػاؿ أحػػجىع : "... فيػػحه اآليػػة الكخيسػػة تحػػع السدػػمسيغ عمػػى اإلنفػػاؽ فػػي 

 والخيخ...وجػه البخ 
 الرػاب )تحس( بالزاد وليذ بالطاء . قاعد٠ :

***** 

 
 يقػلػف : "خخج السجـخ عمى القانػف" . -

 ."القانػف  عغ السجـخ خخج"والرػاب : 
ألّف معشى الفعػل )خػخج( فػي ىػحه العبػارة ومثيبلتيػا ىػػ حػاد عػغ  قاعد٠ :

 القانػف أو عجؿ عشو.
  
 

 ورد قػليع : "انيا تؤجخ عمى ىحا السبجأ مبجأ استقبلؿ الجامعة" .
 السبجأ. ىحا في الرػاب : تؤجخ قاعد٠ :

***** 
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 ٔؼشج اىل  - ٔرؼشف ػًٍ

 عىاء أو -عىاء أَ 

 
 

يقػلػػػف ... )فػػي بحثشػػا ىػػحا نحػػاوؿ أف نتعػػخؼ عمػػى شػػخوط الشذػػخ، جػػع 
فػػػي التخقيػػػات  نحػػػاوؿ أف نعػػػخج إلػػػى أساسػػػيات الشذػػػخ العػػػالسي لئلفػػػادة

 العمسية(.
قاعجة : في ىحا الػشز غمصتػاف ... األولػى تعجيػة الفعػل )نتعػخؼ( بحػخؼ 

 الجخ )عمى( في حيغ اف ىحا الفعل " تعخؼ"  تعجى بشفدو .
 الشذخ...  شخوط نتعخؼ أف والرػاب : نحاوؿ

والغمصػػة الثانيػػػة : ىػػػػ تعجيػػػة الفعػػػل )عػػخج( بحػػػخؼ الجػػػخ )إلػػػى( مػػػع اف 
،  ءبحػػخؼ الجػػخ )عمػػى( إذ اف التعػػخيج عمػػى الذػػي الرػػحي  ىػػػ تعج تػػو

 اإلقامة عميو .
***** 

  
يقػلػف )... وجاء في قخارات مجمذ الكمية، عمػى مػج خ الذػؤوف اإلداريػة 

 سػاء أناب مسثبًل عشو أو لع  شب فالقخارات ممدمة لمجسيع ( .
 قخارات في وجاء... أْف يقاؿ " :: في ىحا التعبيخ خصأ ... والرػاب قاعد٠
 لػع أـ عشػو مسػثبلً  أنػاب سػػاء اإلداريػة الذػؤوف  مج خ عمى الكمية، مجمذ
 لمجسيع" . ممدمة فالقخارات  شب
 ألّف معادؿ كمسة سػاء ىػ "أـ" وليذ "أو" . -
ْؿ َأْم ََلْ ُتـِذْرُهْؿ َٓ ُيْمِمـُقنَ قاؿ تعالى :  -  .َسَقاٌء َطَؾْقِفْؿ َأَأكَذْرََتُ

 وفي مختار الرحاح : يقاؿ سػاء أقست أـ قعجت .
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 ٔىشج -اٌرُُّض 

 وٍّا -وٍّا 

 
ّ
ُ
ُ
ُ -ث

َ
 ث

 
  

جػاء أحػػج قػػخارات مجمػػذ الكميػة ... كانػػت العقػبػػة بحػػه السخػػالفيغ 
مػػغ الصػػػبلب ال تتجػػاوز خسدػػػة أيػػػاـ فرػػل، وتشديػػػل خسدػػة درجػػػات مػػػغ 

 الدمػؾ ..." وفي ىحا خصأ. 
 فربًل . أياـ خسدة تتجاوز ال :والرػاب

 إذ التسييد ىشا نكخة مشرػبة . قاعد٠ :
***** 

  
فػػي كمسػػة ألحػػج السحممػػيغ الدياسػػييغ "... كمسػػا تسػػادى العػػجو فػػي  -

 غّيو كمسا ازداد الجير قػة وانجفاًعا لمتخمز مغ شخه" .
 غّيػو فػي العػجو تسػادى "... كمسػا:وفي ىحه العبارة خصػأ والرػػاب  -

 ." شخه مغ لمتخمز وانجفاعا قػة الجير ازداد
ــد٠ : إذ إّف )كمسػػا( شػػخشية غيػػخ جازمػػة تػػجخل مػػخة واحػػجة عمػػى فعػػل  قاع

 الذخط فقط .
***** 

  
يقػلػف : "... ذىبشا إلى الدػؽ ومغ )ُجع( بزع الثاء اتجيشا نحػ الذارع 

. 
ــد٠ : )بفػػت  الثػػاء( إذ إّف )جػػع( ىشػػا ضػػخؼ مكػػاف  (جعػػع الرػػػاب )ومػػغ قاع

 وليذ حخؼ عصف .
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 وفاَح -روو وفاءج 

 َٕثغٍ ٌٍشٍء -َٕثغٍ ػًٍ 

 األعاعٍ  األعاط

 
  
 يقػلػف ".... جسيع أساتحة الكمية ذوو كفاءة" . -

 ."كفاية ذوو الكمية أساتحة جسيع".... والرػاب 
 .لسساجمة ومشيا الكفاءة في الدواج: إذ إّف الكفاءة تعشي السداواة واقاعد٠ 

والعسل في الػضيفة ال يحتاج إلى كفػاءة أي مدػاواة بػل يحتػاج إلػى كفايػة 
 شاقة وقجرة حدشة .أي 

***** 
  
 
 يقػلػف "...  شبغي عمى الصمبة أْف يحافطػا عمى اليجوء" . -

 ."اليجوء عمى يحافطػا أف لمصمبة  شبغي"...  والرػاب
 ّف الفعل ) شبغي(  تعجى بالبلـ وليذ بػ "عمى" .إ قاعد٠ :

ْؿـَاُه قاؿ تعالى :  - ْعَر َوَما َيـَبِغل َلفُ َوَما َطؾ   .الشِّ

***** 
 
 

 يقػلػف : ".... إّف الفرل األساس في ىحا الكتاب ىػ مشيج البحث" .
 ."...  األساسي الفرل إفّ ".... والرػاب 

: إّف استعساؿ كمسة )األساس( صفة لمفعل خصػأ، إذ ضػغ السدػتعسل قاعد٠ 
مجػػخى رئػػيذ التػػي ىػػي صػػفة فػػبل تحتػػاج إلػػى يػػاء  ليػػا اف "أسػػاس" تجػػى

الشدبة عشج الشدب فبل نقػؿ قزية رئيدية، بل رئيدة ألّف اليػاء السذػجدة 
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 ٔفظ -راخ 

ىي لمشدبة تكدب االسع لمرفة... أّما كمسة "األسػاس" فيػي اسػع وليدػت 
 صفة فيي تحتاج إلى ياء الشدبة فػجب أف نقػؿ : 

 ."البحث جمشي ىػ الكتاب ىحا في األساسي الفرل".... 
***** 

  
 : ذوات، ال تدتعسل إاّل لمعاقل .قٛاعد 
َؼ َذاَت َِبَْجةٍ  كقػلو تعالى :  -

 . َحَداٍِ
 . َوالـ ْخُؾ َذاُت اْ َْكََممِ  :  تعالى وقػلو -

***** 
 فبل نقػؿ : الحيػانات ذوات القخوف . -
 القخوف. ذات الحيػانات: والرػاب    

***** 
 نقػؿ : زرنا حجيقتيغ ذاتي أزىار عصخة . وال -

 عصخة. أزىار ذواتي حجيقتيغ والرػاب : زرنا
***** 

 وال نقػؿ : زارتشا سيجتاف ذاتا عمع وأدب . -
 وأدب. عمع ذواتا سيجتاف والرػاب زارتشا   
 ألّف مثشى ذات )ذواتاف( . -

***** 
 وال نقػؿ : سأفعل ذات الذيء . -
 يء نفدو .الذ سأفعل:  والرػاب   

***** 
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 وال نقػؿ : رأ ت ذات الرػرة. -
 نفديا، أو عيشيا . الرػرة  والرػاب : رأ ت   

***** 
 وال نقػؿ : األشجار ذوات الخزخة الجائسة . -
 الجائسة. الخزخة ذات والرػاب : األشجار   
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 إلػشاتاخ خمرٍفح  أمنىرخاخ
 

ــإ -1 : بسعشػػى حػػيغ : ضػػخؼ زمػػاف مشرػػػب وعبلمػػة نرػػبو الفتحػػة  إب
 يزاؼ إلى السفخد. 

 نحػ/دخمت البرخة إّباف فرل الخبيع.
 والى الجسمة االسسية : نحػ : دخمت البرخة إباف الػباء مشتذٌخ. 

 الػباء. انتذخ إباف البرخة دخمت:  نحػ:  الفعمية الجسمة والى
***** 

: ضػػخؼ السػػتغخاؽ السدػػتقبل مشرػػػب وعبلمػػة نرػػبو الفتحػػة،  أبــدّا -2
 ومشػف دائسا، وال يزاؼ ويدتعسل مع الشفي .

 نحػ/لغ أزوره أبجًا .    
***** 

: يكػف بسعشى خبلؿ جسع )جشػي( = غزػػف، ضػخؼ زمػاف مػبيع  أثٓا٤ -3
 مشرػب ويزاؼ إلى السفخد )ليذ جسمة وال شبو جسمة( 

 نحػ/سأزورؾ أجشاء الميل 
***** 

: ىشيإػا حػاؿ مػغ العيػج، والعيػج فاعػل لفعػل محػحوؼ  ٦ٖٝٓا يو ايعٝـد  -4
تقػػج خه جبػػت لػػظ العيػػج، أو ىشيإػػا بسعشػػى ىشػػاءة، اسػػتعسمت اسػػتعساؿ 
السرػػجر، فتعػػخب مفعػػػاًل مصمقػػا لفعػػل محػػحوؼ تقػػج خه ىشػػأؾ ىشيًإػػا أي 
ىشاءة، والعيج فاعل ليػحا السرػجر أو الفعػل السحػحوؼ الػحي نػاب عػغ 

 السرجر. 
***** 
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وعبلمػة  مشرػػبة حػاال األولػى إربػا تعػخب .عزػًػا عزًػا أي :إِزّبا إِزبّا -5
 .بالفتحة مشرػًبا تػكيًجا الثانية إربا وتعخب، الطاىخة نربو الفتحة

 إْرباً  نحػ/مدقت الػحر إْرباً 
 : لفع مخكب مغ حخؼ الجخ )الكاؼ( ، و)ما( االسسية.نُا -6

 :نحػ / ما عشجؾ كسا عشجي ، أي كالحي عشجي ، أّما الحخفية فتكػف 
 مرجرية نحػ : يدسػ كسا سسا أججادنا . -1
 حخًفا كاًفا . -2
 زائجة . -3

***** 
 لفعػػلع  مشرػػػًبا ُمصمعًقػػا مفعػػػالً  : مرػػجر بػػت بسعشػػى قصػػع، ُتعػػخبايبتــ١  -7

 مححوؼ وىػ مشرػب وعبلمة نربو الفتحة. 
 ، والسذيػر اف اليسدة التي فييا ىي ىسدة قصع. نحػ/ال العب البتة

***** 
ًّا -8 : فػػي اسػػع الجبللػػة )هللا( تبقػػى فيػػو )اؿ( فتقػػػؿ يػػا هللا، تكػػػف ٗــِ ي

ىسدتو ىسدة قصع أو وصل وغالبا ما يححؼ حخؼ الشجاء ويعػض عشو 
 بسيع مذّجدة . 

محػل يع اجبتشا، الميع : لفػع الجبللػة مشػادى مبشػي عمػى الزػع فػي نحػ/المّ 
نرب مفعػؿ بػو لفعػل الشػجاء السحػحوؼ. والسػيع عػػض مػغ حػخؼ الشػجاء 

 )با( السححوؼ. 
 مبشي عمى الفت  ال محل لو مغ اإلعخاب. 
***** 
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  طاملا -9
لفع مخكب مغ شاؿ : فعل ماضع بسعشى امتج و)ما( زائجة كفت شاؿ عغ  -

 العسل وىػ رفع الفاعل.
 نحػ/شالسا أسسعتشا لحغ الػفاء .

***** 
: وىػػي تػػجؿ عمػػى عػػجد ال يقػػل عػػغ جبلجػػة وال  ديػػج عمػػى تدػػعة بطــع  -11

 وتدتعسل مخالفة لمسعجود .
 نحػ/جاء بزعة رجاؿ، جاء بزع بشات .

 جاء /فعل ماض مبشي عمى الفت  .

 بزعة : فاعل مخفػع وىػ مزاؼ .
 رجاؿ : مزاؼ إليو مجخور .

: يعصف عمى ىحا العجد كمسة )نيػف( وىػػ عػجد مػبيع  ػجؿ عمػى  ْٝف -11
 ( وىػ محكخ دائسا .ٜ-ٔالعجد مغ )

 نحػ/جاء جبلجػف ونيف، رأ ت جبلجيغ ونيًفا، مخرت بثبلجيغ ونيف .
***** 

: كمستا تخحيب األصل فييسا، حممت أىبًل ، ووشػأت سػيبًل  أٖاّل ٚضٗاّل -12
. أىػػبًل وسػػيبًل  ج خه حممػػتوتعػػخب أىػػبًل مفعػػػؿ بػػو لفعػػل محػػحوؼ تقػػ

  وشإت.  تقج خه مححوؼ لفعل بو مفعػؿ : حخؼ عصف ، وسيبًل الػاو
***** 

  : خبري ٚأْتِ عاّ نٌ -13
اف تكػف )ُكل( فػاعبًل حػحؼ فعمػو لكثػخة االسػتعساؿ والتقػج خ : يقبػل  -أ

وىػػػ مزػػاؼ وعػػاـ مزػػاؼ إليػػو مجػػخور ، وانػػتع بخيػػخ : الػػػاو : 
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واو الحاؿ ، انتع ضسيخ مشفرل مبشي في محػل رفػع مبتػجأ. بخيػخ 
 جار ومجخور متعمقاف بسححوؼ خبخ لمزسيخ السشفرل. 

مبتػػجأ حػػحؼ خبػػخه والتقػػج خ كػػل عػػاـ مقبػػل وانػػتع  (ُكػػل) تكػػػف  أف -ب
 ضػسيخ انتع ، الحاؿ واو:  الػاو بخيخ مزاؼ وعاـ مزاؼ إليو، 

 جػػػار بخيػػػخ. مبتػػػجأ رفػػػع محػػػل فػػػي مبشػػػي عمػػػى الزػػػع  مشفرػػػل
السبتػػػجأ، ففػػػي كمتػػػا الحػػػالتيغ  خبػػػخ بسحػػػحوؼ متعمقػػػاف ومجػػػخور

 تكػف، الػاو لمحاؿ والجسمة في محل نرب عمى الحاؿ. 
***** 

ِّ دسا -14 : تعبيخ يقرج بو االستسخار وليذ السقرػد الجخ الحدي بل  ًٖ
التعسيع ويعػخب فػي نحػػ : نػدؿ السصػخ مػغ أوؿ شػيخ وىمػّع جػخا إلػى 

، وإعخاب  ىمّع : اسع فعل امخ مبشي عمى الفت .  اليـػ
***** 

: اسع  جؿ عمى قدع مغ كل يدتعسل مزاًفا أو مشػًنا مػغ دوف بعض  -15
 إضافة ويعخب بحدب مػقعو مغ الجسمة .

 يعخب مفعػاًل مصمًقا إذا جاء السرجر الحي أضيف إليو . -أ
 نحػ/كتبت بعس الكتابة .    
 ا أضيف إلى الطخؼ.يعخب نائبا عغ الطخؼ مشرػًبا إذ -ب
 نحػ/سخت بعس الميل .        
يعػػخب بػػجاًل مػػغ كػػل مخفػًعػػا أو مشرػػػًبا أو مجػػخوًرا بحدػػب مػقػػع  -ج

 السبجؿ مشو في الجسمة .
 بجؿ بعس مغ كل مخفػع . –نحػ /جاء الصبلب بعزيع        
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 فاعبًل . –نحػ/جاء بعس الصبلب        
 مفعػال بو . -نحػ/حزخ السعمسػف فقابمت بعزا مشيع      

***** 
: تأتي ضخؼ مكاف  جؿ عمى أف شػيإا عمػى شػساؿ شػيء آخػخ  مشاٍ -16

 مبلـز لئلضافة غالًبا ويكػف معخًبا في الحاالت اآلتية : 
 اذا كاف مزافا : نحػ/قعجت شساؿ الباب. ضخؼ مكاف. -أ 
 اذا ححؼ السزاؼ إليو ونػف لفطو.  -ب 

 حػ/ىحا حػض اقعج شساؿ، ضخؼ مكاف مشرػب. ن    
اذا ححؼ السزػاؼ إليػو لفًطػا ومعًشػى وىشػا يجػب تشػػيغ شػساؿ  -ج 

 نحػ/تػجو شسااًل أي جية مغ جية الذساؿ. 
 بشى شػساؿ عمػى الزػع إذا قصػع عػغ اإلضػافة معشػى ولػع  شػػ  -د 

 لفع السزاؼ إليو. 
 نحػ/تػجو شساؿ. اخخج مغ شساؿ. ضخؼ مكاف    

***** 
: اسػػع فعػل مزػارع بسعشػػى يكفػي والفاعػل ضػػسيخ مدػتتخ جػػػاًزا  فكـط  -17

 تقج خه ىػ :
وتأتي اسع فعل أمخ في مثل قػلظ : خح كتاًبػا فقػط ، أي خػح كتاًبػا  -

 واحًجا فاكتف ، والفاعل أنت .
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 يف املؼىن تني تؼض اٌىٍّاختاب تؼض اٌفشولاخ 
 

 ايفسم بني َظًَِ َٚظًِِ.  - 1

 
 جار. = ضعمعع
 مطمًسا. = صار ضعملع
 ضمع الميل، واضمع الميل.  نقػؿ:

 تطمع صبخ عمى الطمع .
 تطمع مشو شكا ضمسو.

***** 
ُِٞ  -ِظ٧َُ  - 2  َظ

 

 ضس  : ضسأ = اشتج عصذو. 
. سعيع )ضسى( = اسسخع  ضل

 نقػؿ : األضسى = األسسخ. 
 الطعسياء = الدسخاء.

***** 
 بات  -بني ظٌ  - 3

 

 ضل : ضل يفعل كحا = فعمو في الشيار. 
 الميل. في فعمو=  كحا يفعل بات : بات

***** 
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4 -  ٌّ  ايف٤ٞ -ايع

 

 والفيء شيٌء واحج وليدا كحلظ.   حىب بعس الشاس إلى اف الطل
 الطل : يكػف شػاؿ الشيار وفي اليل ألّف ضل الميل سػاده.

 قبل الدواؿ فيء .الفيء : ال يكػف إاّل بعج الدواؿ، فبل يقاؿ لسا 
الفػػيء : ىػػػػ الخجػػػع. انػػػو ضػػػل فػػاء، أي رجػػػع عػػػغ جانػػب السغػػػخب إلػػػى 

 السذخؽ. 
  َحت ك َتِػلَء إَِغ َأْمِر اَ ِ قاؿ تعالى : 
 أي تخجع 

 وفي الرحاح : الطل ما ندختو الذسذ
 والفيء :  ما ند  الذسذ. 

 وقػؿ الذاعخ : 
 وال الفيء مغ بعج العذي تحوؽ      فبل الطل مغ بخد الزحى تدتصيعو  

***** 
 طسا٥ل  -طسم  – 5

 جسعيا شخؽ وجسع الجسع شخقات: كمسة )شخيه( 
جسعيػا شخائػه، وىػي تعشػي الدػيخة أو الحالػة أو السػحىب  : كمسة )شخيقػة(
 أو الخّط.  

 . َوَلَؼْد َخَؾْؼـَا َفْقَقُؽْؿ َسْبَع َصَراٍَِؼ  كقػلو تعالى : 
 خط سيخ السبلئكة .أي سساوات ألنيا 
 أي فخًقا أو محاىب مختمفة.   ُكـ ا َصَراٍَِؼ قَِدًدا وقػلو تعالى : 

***** 
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 َأمت   -  ايطسب -6

الصػػخب فػػي الفػػخح دوف الحػػدف، ولػػيذ كػػحلظ  الصػػخب : يحدػػب الشػػاس اف
فالصخب خفة تريب السخء لذجة الدخور أو لذجة الحدف. وأىسل عمى مػخ 
 الدمغ استعساليا لمجاللة عمى شجة الحدف واقترخ عمى شجة الدخور. 

 كقػؿ الذاعخ : 
 ٍََُ٘ىاااااٛج ُأٔاااااحٍط ّااااآ عاااااأٌَْطٕٟ

 ٚجسجٔاااااٟ ىشذاااااًح فاااااٟ ئغاااااشُ٘   
 

ُْ جٌاااااذُ٘ش ؽاااااشخ   ٚأواااااً ٍّااااا١ٙ
ُّخطرااااااً  ىااااااشخ جٌٛجٌااااااٗ أٚ وحٌ

 

 
كػػحلظ السػػأتع : كانػػت تعشػػي اجتسػػاع الشػػاس فػػي الحػػدف والفػػخح فأصػػبحت 

 مقرػرة عمى مقاـ الحدف. 
***** 

ُُِد  -7 ََُد  -ايطَّ  ايطَّ

 الَزسْج : مرجر ضسجت الجخح )أضسجه ضسًجا( .
 الَزسجع : الحقج .

 نقػؿ:  ضسج عمى فبلف = حقج عميو .
 وقػؿ الشابغة : 

سعج        ومغ عراؾ فعاقبو معاقبة تشفي     الطمـػ وال تقعج عمى ضع
***** 

 ايطَّٝل  -ايطِّٝل  – 8

 

يه : يكػف في كل ما  تدع ويزيه كالجار أو الثػب أو الحاؿ.   الزّل
يه الحاؿ.   نقػؿ : فبلف يعاني ضّل

 الَزيه : يكػف فيسا يزيه عشو الرجر. 
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 .  َضْقٍؼ َمِّ ا َيْؿُؽُرونَ َوَٓ َتُؽ يِف  كقػلو تعالى : 
 بسعشى الذظ. : وتأتي الكمسة

ْيه عميشا .  نقػؿ : في صجر فبلف ضع
 أي شظ فيشا .

***** 
 اخِلطب١  -اخُلطب١  -9

 

صبة )بكدخ الخاء(  شمب الدواج . :الخل
 فيي مغ الخصابة . :الُخصبة )بزع الخاء(

***** 
 ايسؤ١ٜ  -ايسؤٜا  -10

 

 في الشـػ واألحبلـ .الخؤيا : ال تكػف إاّل 
 الخؤية: فيي لمعيغ السدتيقطة، وتعشي األبرار.

 وعميو ال نقػؿ : لقج سعجت بخؤياؾ.
 بخؤيتظ. سعجت والرػاب : لقج

***** 
 ايسدا٤  -ايتُين  -11

 

التسشػػي : شمػػب حرػػػؿ الذػػيء الػػحي يرػػعب حرػػػلو أو يدػػتحيل وتعمػػه 
لػػو كػػل مػػا الػػشفذ باآلمػػاؿ واألحػػبلـ ىػػػ دائػػع التسشػػي وال يحقػػه 

  تسشى .
 الخجاء : يكػف مع بحؿ الجيج وحدغ التػكل مع إمكانية حرػلو .
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 فاحجىسا محسػد، واآلخخ محمـػ .-
التسشي ال يدػمظ شخيػه االجتيػاد والجػج، والخجػاء خػبلؼ ذلػظ، ليػحا كػاف -

 التسشي  ػرث صاحبو الكدل.
***** 

 اخلطس  -اخلطري  -12

 
 خصخ: شيء، مؤذ، مخيف.

 دقيه، شخي ، رفيع السقاـ .خصيخ : ميع، 
 نقػؿ : السخيس في حالة خصخة .

 خصيخة. حالة في وال نقػؿ :  السخيس
 كحلظ ال نقػؿ : الشسخ حيػاف خصيخ .

 خصخ. حيػاف والرػاب : الشسخ
***** 

 

 ُخط٠ٛ –َخِط٠ٛ  -13

 

ْصػة واحجة- صعػات . ،خصا خع  وجسعيا خع
 الُخصػة : الفتحة ما بيغ القجميغ، الصخيقة .

 جسعيا ُخْصػات وُخصًى. 
 وفي الحج ث : "ال تتبعػا خصػات الذيصاف" أي شخقو .

 وقػؿ الذاعخ : 
 مذيشاىا ُخصًى كتبت عميشا         ومعْغ كتبت عميو خصى مذاىا     
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 االختٝاز  -اخلٝاز   -14

 

 الخيار : ىػ االسع مغ االختيار .-
 .نقػؿ : أنت  في )أو بيغ( ىح غ األمخيغ بالخيار 
 وفي الحج ث "اف الستبايعيغ بالخيار في بيعيسا".

 ونقػؿ : لظ اف تختار أحج ىح غ األمخيغ. 
 أنت مخّيخ، فاذا اختخت فانت مختار .-

 ونقػؿ : تخّيخ الذيء = اختاره .
***** 

15-  ٌُِ ٌُِ –احَل  احِل

 

ْسل : ما كاف في بصغ أو جسخ شجخة .  الحع
َؾَفاَوَتَضُع ُكؾُّ  كقػلو تعالى :   . َذاِت َْحٍْؾ َْحْ

ْسػػػل : مػػػا حسػػػل عمػػػى رأس أو ضيػػػخ ومػػػا يحسمػػػو اإلندػػػاف مػػػغ ىسػػػـػ  الحل
 ومتاعب وأوزار. 
ًَ  كقػلو تعالى :  ْؿ َيْقَم اْلِؼَقاَمِة ِْحْ  .  َوَساء ََلُ

َطِب  تعالى : وقػلو اَلَة اِْلَ  . َواْمَرَأُتُف َْح 
***** 

 احُلكب  -احِلكب  -16

ػب( مثػل البخىػة، اقميػا سػشة فسػغ اسػتعسميا عمػى انيػا  قع ْقبة )جسعيػا حل الحل
 فتخة قريخة كاف مخصإًا.
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قػػػاب( والُحُقػػػب )جسعيػػػا أحقػػػاب( فتعشيػػػاف الػػػجىخ أو  الُحْقػػػب : )جسعيػػػا حل
 جسانيغ عامًا فأكثخ. 

 . َأْو َأْمِِضَ ُحُؼًبا كقػلو تعالى : 
***** 

 األسداخ ـــاحلٛادخ  -17

جسػػع )حػػجث( تعشػػي األمػػػر السشكػػخة وأعسػػاؿ الذػػّخ كػػالحخوب،  :األحػػجاث
 والحخائه الستعسجة، وإجارة الفتغ، والقتل والشيب والدمب. 

الحػػػادث : جسػػع )حػػادث( وتعشػػي كػػل األمػػػر األخػػخى العاديػػة التػػي تجػػخي. 
ومؤنػػث )حػػادث( )حادجػػة( جسعيػػا )حادجػػات( : بقيػػت األمػػػر التػػي تحػػجث 

قػػجرًا كػػالدالزؿ، والبػػخاكيغ، والدػػيػؿ الجارفػػة ألسػػباب شبيعيػػة أو قزػػاًء و 
 واألعاصيخ والسػت... فيحه تجعى )حػادث الجىخ( أو )أحجاث الجىخ(.

***** 
 احَلني –احِلني  -18

 

يغ : الػقت . السجة   الحل
 .  ُتْمِِت ُأُكَؾَفا ُكؾ  ِحعٍ  كقػلو تعالى : 

ْيغ : اليبلؾ /السػت .  الحع
***** 

 

 دصاٙ ع٢ً عًُ٘  دصاٙ بعًُ٘ ــ -19

 عسمو أي كافأه . عمى وجداه بعسمو: جداه
 أْف نقػؿ : جداه بعسمو . :والرػاب



 يجاْٞ : َٛضٛعات يػ١ٜٛ عا١َ اايفصٌ 

151 

َز بِفِ  كقػلو تعالى :   .   َمـ َيْعَؿْؾ ُسقًءا ُُيْ
الجػػداء ، يكػػػف فػػي الخيػػخ والذػػخ، فيػػػ فػػي الخيػػخ مكافػػأة، وفػػي الذػػخ -

 عقاب. 
 كقػلو تعالى في الجداء )مكافأة( 

  َجَزاء َمن َتَزكَّىَوَذِلَكوقػلو تعالى ، :  ََوَكَذلَِؽ َكْجِزي ادُْْحِسـِع . 
 في الجداء )عقاب( .تعالى أما قػلو 

 ََِّذِلَك َجَزاء أَْعَداء َّللا ،  وقػلو تعالى  ََوَكَذلَِؽ َكْجِزي ادُْْجِرِمع  . 
 

 ُث٣ٛ   - َث٣ٛ  -20

 جعػى فبلف = مات 
 ُجػعى فبلف = دفغ 

 جعػعى في السكاف وبو = أقاـ  : ونقػؿ
ـَ  كقػلو تعالى :   أي مقيًسا فييع.   َوَما ُكـَت ََلاِوًيا يِف َأْهِؾ َمْدَي

***** 
 َتِدِ  -َتَدِ  -21

ع( = عع األرض )تعخع  جعل ليا حًجا . تعخع
سا(  = عع فبلف )تعخع  جقل األكل عمى معجتو. تعخل

***** 
 َبَصس –ايباصس٠  -22

 

 : )جسعيا بػاصخ( = العيغ  الباصخة
ُخ :   حاسة الشطخ.( = أبرار جسعيا)البعرع
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 البريخة )جسعيا برائخ( = العقل . الذاىج أو الحجة. العلبخة. -
َك اْلَقْقَم َحِديٌد  قاؿ تعالى :   .  َفَبَُصُ

ْؿ َسْؿًعا َوَأْبَصاًرا :  تعالى قاؿ  . َوَجَعْؾـَا ََلُ
كَساُن َطَذ َكْػِسِف َبِصَرةٌ َبِؾ  :  تعالى قاؿ  أي شاىج .  اْْلِ

***** 
ًِك١  -  احَلًَك١ -23  احَل

مقات  معٌه وحبلؽ وحع ْمقة القـػ وجسعيا حع ْمقة الباب وحع ْمقة الجروع ، وحع  الحع
بػل السختقػػع معقػة جسػع حػاله، وىػػ الػحي يحمػه الذػعخ والحػاله ىػػ الجع  الحع

 الحي ال نبات فيو وىػ مأخػذ مغ حّمه الصائخ. 
***** 

 األٚي١ٜٛ   -  االٚي١ٝ -24

 األولية : ىي حه البجء بالذيء قبل اآلخخيغ . 
 األولػية : حه أخح الذيء أو السصالبة بو أو شخائو قبل اآلخخيغ.

***** 
 ٜأتٞ   –ًٜٞ  -25

  مي تدتعسل إذا كاف ىشاؾ كبلمًا محكػًرا قبميا. 
  ـػ األحج  مي الدبت ويـػ االجشيغ  مي األحج وىكحا ...  نقػؿ

 أما يأتي : فسعشاه اآلتي أي السحكػر أدناه ولع يدبقيا كبلـ. 
 اجب عغ خسدة مسا يأتي :  :نقػؿ

 واآلتية . ،ومثل ذلظ التالية 
***** 
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 ضٔ   - ظٔ  -26

 ضغ )بالزاد( يزغ بالذيء ضششًا ، أي نجل بو، والزشيغ البخيل. 
 .  َوَما ُهَق َطَذ اْلَغْقِب بَِضـِعٍ  قاؿ تعالى : 

ٓ  َضـًّا ضغ )بالطاء( : شظ قاؿ تعالى :  ُـّ إِ ُظ  .  إِن ك 
***** 

 ايهسٜس -ايٓدري  -  ايػدري -27

 الذخيخ : مغ الفع .
 الشخيخ : مغ السشخخيغ .
 الكخيخ : مغ الرجر .

***** 
 احلّغ!  -سضَّ  - 28

 حَس : )بالزاد( حَزيع يحُزيع عمى األمخ حّزا وىع محزػضػف .
 الحع : الشريب وجسعو حطػظ وأحُع .

***** 
َِّطس –ايٓطس  -29  ايٓعس  -  اي

 الذجخ األخزخ الخشب . = الشزخ )بالزاد(
خ : الحىب .  الَشزع

خ وجيُو نعْزخة ونزػًرا =- ُدغع فيػ ناضخ.  ونعزع  أي حع
ةٌ  قاؿ تعالى :   .  ُوُجقٌه َيْقَمئٍِذ ك اِِضَ

 وانطخ : بعيشو نطخة : أي أصابو بيا .
ُبقْا َلَؽ ا َْمَثاَل  ونطخ بقمبو : أي فكخ .. قاؿ تعالى :   . اكُظْر َكْقَػ َِضَ

***** 
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 خإ  –ضسم  -30

 ال يكاد الشاس يفخقػف بيغ الدخقة والخيانة.
 مغ سخؽ سخًا . :فالدارؽ ىػ-

 ائتسغ فدخؽ وخاف.الخائغ : ىػ مغ 
 لحلظ ، فكل خائغ سارؽ وليذ كل سارؽ خائًشا .

***** 
 ايهفٌٝ  –ايهافٌ  - 31

 الكافل : السعيل جسعيا ُكفَل .
ا قاؿ تعالى :  َؾَفا َزَكِري   .  َوَكػ 

 الكفيل : الزامغ .
 نقػؿ : كفمت بالساؿ، وكفمت عشو الساؿ كفالة. 

 تكفل بج شو )تكفبًل( .
***** 

 َيَعب  –َيِعب  -32

 : مغ اَلمعب . لععلب
 لعععب : ساؿ لعابلول .
 قاؿ الذاعخ : 
 لعععبت عمى أكتافيع  وحجػرىع             

 وعاصًسا مفيًجا وسسػني وليًجا                                  
 ايًطِٝ  –ايٝتِٝ  -33

 اليتيع : مغ فقج أباه أو ُأمو .
 ُأمو. و أباه فقج مغ: اَلمصيع
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 ايهأع   – ايكدح  -34

 القجح : ىػ الكأس الفارغ .
 الكأس : ىػ السستم  بالذخاب .

***** 
 ايط١ٓ   - ايعاّ  -35

 (  ػمًا إذا تزسشت صيفا كامبًل وشتاًء كامبًل .ٖ٘ٙالعاـ : ىػ مجة الػ )
 وشػػتاءً  كػػامبلً  اصػػيفً  لػػع تتزػػسغإذا   ػمػػاً ( ٖ٘ٙ) الػػػ مػػجة الدػػشة : ىػػي

 كامبًل.
***** 

 ادًظ  -اقعد  -36

 اقعج : ُتقاؿ لمػا   .
 اجمذ : ُتقاؿ لمشائع .

***** 
 ايَعَكاز -ايَعّكاز -ايُعكاز-37

 الُعقار ىػ الخسخ ألّنو يعقخ العقل، ومعاقخ الكأس مبلزمو.
 الععّقار : أصل الجواء .

 الععقار : األرض والَزياع والَشخل. 
***** 

 ايرتاب -ايجس٣ -38

 الشجية .الثخى : األرض 
 : التخاُب الشاشف .  التخاب

***** 
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 اآلٕ ٚنِ ايطاع١ –َا ايطاع١ اآلٕ  -39

 اآلف : أنت تدأؿ عغ الػقت . الداعة ما
 اآلف : يعشي انظ تدأؿ عغ جسشيا . الداعة كع

***** 
 ايرٜٔ   –ايًرٜٔ   -40

 المح غ : بػ)الميغ( اسع مػصػؿ مثشى )الحي( .
 مػصػؿ جسع )الحي( .الح غ : بػ )الـ واحجة( اسع 

 ايتكدٜس  –االسرتاّ  -41

أصمو إلػى الحػـخ ، فسػغ تحتخمػو تجعمػو فػي حػـخ آمػغ ،  لفع يعػد 
 أي ال يرل إليو أي شيء ما استصعت إلى ذلظ سبيبل .

والتقج خ : أصمو أنظ تقجر ما تعصيػو لمشػاس بحدػب قػخبيع أو بعػجىع مشػظ 
مشرػخؼ  والتقػج خمشرخؼ إلى أمػخ معشػػي  االحتخاـأف : أو إف شإشا قمشا 
َرُه َتْؼِديًرا ما . ذيءع لإلى أمخ مادي  ٍء َفَؼد   .  َوَخَؾَؼ ُكؾ  َرْ

مشبعو نفدي عاشفي بسعشى أنػو  االحتخاـأف  :ويسكغ أف نقػؿ أيزاً 
 يأتي عفػًا لكل مغ تحب أو يعجبظ أو تقجر عمسو .

قػػػؿ نفانػػو واجػػب عميػػظ لمشػػاس أجسعػػيغ ، ويسكػػغ أف  التقػػج خ أمػػا
،  تستع بيا معْغ ىػ في مخحمة دوف مغ يُ  احتخاـمشدلة  فّ : إشيإًا آخخ حتػـخ

مػة فػػؽ مػغ يحتػـخ . فالعامػل ولسشدلة التقج خ  تستع بيا مػغ ىػػ فػي مخح
، أو أي شيء فانشي أحتػـخ لجشػة  مشتدبيور ، والسج خ يقجّ  يحتـخ مدؤولو
 ميا تقجرني نن .التحكيع فمع
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 ايطسَدٟ  –األَدٟ ،   األشيٞ –األبدٟ  -42

 األبجي : الحي ال نياية لو .
 األزلي : الحي ال بجاية لو .

 األمجي : ما بيغ بجاية ونياية .
 الدخمجي : الحي ال بجاية وال نياية لو .
***** 

 ايتذطظ  –ايتشطظ   -43

ُسقْا ِمـ  التحدذ: تتبع أخبار الشاس بالخيخ ، قاؿ تعالى  اْذَهُبقْا َفَتَحس 

  ُيقُسَػ 

 التجدذ: معخفة أسخار الشاس بالذخ )وال تجددػا( .
***** 

 ايطهٛت  –ايصُت  -44

 الرست :  تػلج مغ األدب والحكسة . -
 الدكػت :  تػلج مغ الخػؼ . -

 
 احلصٕ  –ايهآب١  -45

 الكآبة : تطيخ عمى الػجو . -
 الحدف : يكػف مزسخًا بالقمب . -

***** 
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 أغسقت ايػُظ  –غسقت ايػُظ   -46

 شخقت : بسعشى شمعت . -
 أشخقت : بسعشى أضاءت . -

 ا َ َقِت اْ َْرُض بِـُقِر َرِبِّ   َوَأْذَ

***** 
 ايتًكني  –ايتعًِٝ  -47

 التمقيغ : يكػف في الكبلـ فقط . -
 التعميع : يكػف في الكبلـ وغيخه . -

 جارة .تنقػؿ لقشو الذعخ ، وال يقاؿ لقشو ال
***** 

 ايبدٕ  –اجلطد  -48

 الجدج : ىػ جدع اإلنداف كامبًل مغ الخأس إلى القجميغ . -
 البجف : فيػ الجدء العمػي فقط مغ جدع اإلنداف . -

 ايتٓاقض  –ايتطاد  -49

 التزاد : يكػف في األفعاؿ . -
 يكػف في األقػاؿ . التشاقس : -

***** 
 ايكاضط –املكطط  -50

 . إِن  اَ َ َُيِبُّ ادُْْؼِسطِعَ  تعالىالسقدط: ىػ العادؿ أو السشرف، قاؿ  -
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ا اْلَؼاِسُطقَن َفَؽاُكقا  القاسط: ىػ الطالع أو القاسط، قاؿ تعالى  - َوَأم 

َفـ َؿ َحَطبًا   ِْلَ

***** 
 ايٓصٍٚ  –امبٛط  - 51

ا َسَلْلُتؿْ  اليبػط:  تبعو إقامة  -  . اْهبُِطقْا ِمُْصًا َفنِن  َلُؽؿ م 

 لسرخ لئلقامة فييا . أي : اذىبػا
 ىػ الشدوؿ السؤقت ال يعقبو استقخار .: الشدوؿ -

***** 
 املدتاٍ ٚايفدٛز  - 52

 السختاؿ:  شطخ إلى نفدو بعيغ االفتخار . -
 الفخػر :  شطخ إلى الشاس بعيغ االحتقار . -

***** 
 امطِ  –ايعًِ   - 53

ََ ََيَاُف  الطمع: يكػف في الحه كّمو، قاؿ تعالى - َٓ َهْضًَم َف  .ُضْؾًَم َو

 اليزع : ىػ نقراف بعس الحه . -
***** 

 مجّٝعا –َع  - 54

- .  إذا قمشا : جاءوا جسيعًا ، احتسل أف مجيإيع لع يكغ في وقت واحجع
 وإذا قمشا : جاءوا مًعا، فػقت مجيإيع واحج . -
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 املزوش واملئٔث ِٓ أػضاء اجلغُ
 

 اجلطِ أعطا٤

 

أعزػاء الجدػع مػغ حيػث التػحكيخ كثيخا ما يخص  الشاس في كتابة 
والتأنيث وفيسا يأتي قػائع تطيخ ما كاف مشيا محكًخا وما كاف مؤنثا ، وأ  يػا 

 محكخ ومؤنث، وأّ يا مؤنث ويحكخ .
 

 َا نإ يف اجلطِ َٓٗا عطٛ ٚاسد

 

 ِإٔع ٠ٚزوش  ِزوش ٠ٚإٔع  ِإٔع  ِزوش

 جألٔف 

 جٌريٓ 

 جٌرٍَْٛ  

 جٌؿزُ 

 جٌكٍك 

 جٌزَّفٓ 

 جٌشأط  

 جٌقذس

 جٌيكحي

 جٌَٙش

 جٌفُ

 جٌمٍد 

 جٌؿرٙس  

 جٌشلرس

 جٌغشَّز

 جٌىشػ

 جٌّشجسز

ِْذز َّ  جٌ

 جٌْحضك

 جٌمفح

 جٌىرذ

 جٌٍغحْ

 جٌّطٓ

 جٌْٕك
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 َا نإ يف اجلطِ عطٛإ

 

 ِإٔع ٠ٚزوش  ِزوش ٠ٚإٔع  ِإٔع  ِزوش

 جٌرحُ 
 جٌؿر١ٓ 
 جٌكحؾد  
 جٌكٕه 
 جٌخذ 

 جٌشدف 
 جٌشعغ 

 جٌغحّذ )جٌْنذ( 
 جٌؾحسخ  
 جٌفه 
 جٌىْد 

 جٌّشفك )جٌىُٛ( 
 جٌّؾو  
 جٌّْقُ  
 جٌّٕخش

 جٌشتس 
 جٌشورس 
 جٌؾفس 
 جٌُى١ٍس 
 جٌٍَّػس 

 جٌٛؾٕس  
 جألرْ 
 جٌشؾًِّ  
 جٌغحق 
 ج١ٌْٓ 
 جٌفخز 
 جٌىطف 
 جٌىف 
 جٌٛسن 
 ج١ٌذ 

 جإلذو 
 جٌػذٞ 

 جٌزسجُ
 جٌمذَ 

 

 َا نإ يف اجلطِ َٓٗا أعطا٤ عد٠

 

 ِإٔع ٠ٚزوش  ِزوش ٠ٚإٔع  ِإٔع  ِزوش

 جٌؿفٓ 
 جٌشِِّؼ
 جٌَفش

 جألٍُّٔس 
جٌرٕحٔاااااس )ؾّاااااِ ذٕاااااحْ  

 ٚذٕحٔحش( 
 جٌّغٓ 
 جٌنٍِ
 جٌٕحخ  

 جٌنشط
 )ِْٟ َّ ْْٟ )جٌ  جٌّ

 جإلذٙحَ
 جألفرِ 
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 أمساء أصىاخ تؼض احلُىأاخ واحلششاخ
 

    

ٔ 
ٕ 
ٖ 
ٗ 
٘ 
ٙ 
7 
8 
9 

ٔٓ 
ٔٔ 
ٕٔ 
ٖٔ 
ٔٗ 
ٔ٘ 
ٔٙ 
ٔ7 
ٔ8 
ٔ9 
ٕٓ 
ٕٔ 
ٕٕ 
ٕٖ 
ٕٗ 

ُ٘ذ ُْٙذ   جٌٙذ٘ذز:   جٌ
 جٌغمغمس:  جٌقَّْمش
  جٌٕمٕمس:  جٌذؾحؾس
 مرحـ:  جٌػٍْد
 خٛجس: جٌرمش
 ؽك١ؽ:  جٌرغً

 ف١ًٙ:  جٌكقحْ
 ١ٙٔك:  جٌكّحس
 مكه:  جٌمشد
َِٙذ٠ً:  جٌكّحَ  جٌ
  صِحس:  جٌَّْحِس
 فف١ش:  جٌٕغش
 فش٠ش:  جٌؿشجد
 ٔم١ك:  جٌنفذُ
 : فك١ف  جٌك١س
 : غغحء جٌْٕضز
 مغ١د:  جألسٔد
 سغحء ق١ٕٓ/:  جٌٕحلس
 صت١ش:  جألعذ
 : ى١ٕٓ جٌٕكٍس

 صلضلس:  جٌْقفٛس
 ضغش٠ذ:  جٌرٍرً
 فشفشز:  ٚجٌقمش جٌرحِص
 جٌَرْيَريس:  جٌرو

ٕ٘ 
ٕٙ 
ٕ7 
ٕ8 
ٕ9 
ٖٓ 
ٖٔ 
ٖٕ 
ٖٖ 
ٖٗ 
ٖ٘ 
ٖٙ 
ٖ7 
ٖ8 
ٖ9 
ٗٓ 
ٗٔ 
ٕٗ 
ٖٗ 
ٗٗ 
ٗ٘ 
ٗٙ 
 

 ى١ٕٓ:  جٌَرْٛك
 ١َْٔك:  جٌرِٛس
 جٌٍمٍمس:  جٌٍمٍك
 لٙمحُ:  جٌذخ
 جٌق١حـ:  جٌذ٠ِّه
 ّٛجء:  جٌزتد

 جٌزذحخ : أص٠ض 
 قطشؽس:  جٌؿشجد
 سغحء:  جٌؿًّ

 ِأِأز:  جٌخشٚف
 لرحُ:  جٌخٕض٠ش

 جٌقش٠ش: جٌقشفٛس
 صِؿشز:  جٌنرِ
 ٔض٠د  :جٌنرٟ
 فثٟ:  جٌْمشخ
 ّٕذٌس  :جٌْٕذ١ٌد
 ١ْٔك :جٌغشجخ 
 ع١ًٍ   :جٌغضجي
 فش٠ش  :جٌفأس

 لرحُ  :جٌخٕض٠ش
 ع١ًٍ   :جٌغضجي
 ضغش٠ذ  :جٌٙضجس 

 
  



 

 

 

 الفصل الثالث
 
 

 

  ٗاامُص٠ ٚأغهاٍ زمسأْٛاع 
  ايهالّ ع٢ً )ايطاد( ٚ )ايعا٤( ٚايفسم بُٝٓٗا 
 )ايهالّ ع٢ً )َع 
 ايهالّ ع٢ً أغالط ٚأخطا٤ 
  أخطا٤ غا٥ع١ 
  بعض املفازقات يف األخطا٤ ايًػ١ٜٛ 
 ِٝعالَات ايرتق 
  ١٦َ اضِ َٔ األعالّ َٚعاْٝٗا 
  تدزٜبات ع٢ً ايفعٌ ايجالثٞ اجملسد ٚاملصٜد بامُص٠ َٚا اغتل َُٓٗا 
  تدزٜبات ع٢ً ايتج١ٝٓ ٚاجلُع 
  تدزٜبات ع٢ً اإلضٓاد 
  تدزٜبات َعذ١ُٝ ٚدالي١ٝ 
 تدزٜبات ع٢ً دلُٛع١ َٔ ايتعابري ٚايرتانٝب  
  تدزٜبات ع٢ً ايعًُٝات اإلعساب١ٝ 
  تدزٜبات ع٢ً ايعدد 
  تدزٜبات ع٢ً املُٓٛع َٔ ايصسف 
 ٓا٤ تدزٜبات ع٢ً االضتج 
  ّتدزٜب عا 
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 هّضج اٌىصً وهّضج اٌمغغ
 

 ُٖص٠ ايكطع : -أ

ىي التي تطيخ في الشصه دائسًا وال يجػز إسقاشيا في الخط سػػاء 
 في آخخىا .أكانت في أوؿ الكمسة أـ في وسصيا أـ 

حع   قعخعأ  –سأؿ  –مثل: أخع
 َٛاضع ُٖص٠ ايكطع

 ُتععج  اليسدة ىسدة قصع في السػاضع اآلتية :
مػا عػجا )أؿ( فيسدتيػا  –إلػى  –أّف  –في الحخوؼ كّميا مثل : } إّف  -1

 وصل.
مػػا عػػجا عذػػخة  –إكػػخاـ  –أرنػػب  –فػػي جسيػػع األسػػساء مثػػل : أحسػػج  -2

 ستأتي .
ػػػحع  فػػػي أوؿ األفعػػػاؿ الثبلجيػػػة مثػػػل -3 أمػػػخع ، وفػػػي أوؿ  –أمػػػغ  –: أعخع

 ألقى . –أعصى  –الساضي الخباعي ، مثل : أكـخ 
 –أعنطػػُخ  –فػػي أوؿ الفعػػل السزػػارع السدػػشج لمسػػتكمع ، مثػػل : ُأذاكػػُخ  -4

 أعقخأ 
 :  ُٖص٠ ايٛصٌ -ب 

ىي اليسدة التي تثبت فػي أوؿ الكػبلـ وتدػقط فػي وسػصو، وسػسيت 
ىسدة وصل، ألّف الستكمع  تػصل بيا إلى الشصه بالكمسات التي ُسّكغ أوليػا 

عْ  –استسْع  –مثل : اجمْذ   اْفيع
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 ِىاضغ هّضج اٌىصً 
 

 تجخل ىسدة الػصل في الحخوؼ وفي األسساء وفي األفعاؿ .
 : ال تػجج ىسدة الػصل إاّل في حخؼ واحج ىػ )أؿ( . يف احلسٚف -1

 ضيخ القسُخ   –مثل : حزخ الخجُل 
: ىسدة الػصل في األسساء قج تكػػف قياسػية مصػخدة، وقػج  يف األمسا٤ -2

تكػػػف مقرػػػرة عمػػى الدػػساع فالقياسػػية تكػػػف فػػي مرػػادر األفعػػاؿ 
 الساضية الخساسية والدجاسية غيخ السبجوءة بالتاء ، مثل :

 اجتساع . –احسخار  –استخخاج  –انترار  –انصبلؽ     
 –ابشػػة  –ابػػشع  –ابػػغ  –والدػػساعية تكػػػف فػػي ألفػػاظ خاصػػة ىػػي : اسػػع 

 أيسغ في القدع . –اجشتاف  –اجشاف  –امخأة  –امخؤ 
 :  يف األفعاٍ -3

  . فأّمػػػا الفعػػػل السزػػػارع ، فػػػاف ىسػػػدة الػصػػػل ال تكػػػػف فيػػػو أبػػػًجا
 أحياًنا ىي ىسدة قصع دائًسا .واليسدة التي تمحه أولو 

  وأّما الفعل الساضي ، فػاّف ىسدتػو تكػػف ىسػدة وصػل إذا كػاف زائػًجا
 –اجتسػع  –عمى  أربعة وليذ مبجوًءا بتػاء زائػجة ، مثػل : انصمػْه 

 اشسأّف . –اقذّعخ  –احّسخ  –استخخج 
 :وأّما فعل األمخ فاّف ىسدة الػصل تكػف في نػعيغ مشو وىسا 

 –فعػػػل أمػػػخ مػػػغ الساضػػػي الخساسػػػي والدجاسػػػي، مثػػػل: انصمػػػه -أ
 استسْع . -استخخْج 

 –اجمػػْذ  -وفعػػل األمػػخ فػػي الثبلجػػي السجػػخد ، مثػػل : افيػػْع  -ب
 اْدخْل . –اسسعْع  -اسكغْ 
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 أشىاي سعُ اهلّضج
  اليسػػدة : ىػػي أوؿ حػػخؼ مػػغ حػػخوؼ اليجػػاء ، وتكػػػف فػػي أوؿ

أو فػػي آخخىػػا ال الكمسػػة ووسػػصيا وآخخىػػا ، وإذا كانػػت فػػي وسػػط 
خػػػؼ التبػػاس السيسػػػز بالسعتػػل  –يجػػػز فػػي االسػػتعساؿ حػػحفيا 

 [  فإػػة –وفيػة [ و   سػػأؿ -سػاؿ ، وبالرػحي  أخػػخى ، مثػل:  تػارة
 بطء[  –و  بط 

 أ/امُص٠ يف أٍٚ ايه١ًُ ٚأغهاٍ زمسٗا

: إذا كانت في أوؿ الكمسة رسست عمى األلػف مصمًقػا : مزػسػمة اهلّضج 
 مكدػرة ...أـ مفتػحة أـ 

 األمثمة :
 أحسج أحج الجشػد األبصاؿ . -1
 إكخاـ السجاىج غ واإلحداف إلييع واجب وششي . -2
 األستاذ بغ سيشا مغ ُألي الفكخ والخأي في اإلسبلـ . -3

 
 و١ف١س سعّٙح  قشوطٙح ِٛلِ جٌّٙضز جٌىٍّس جٌّّٙٛصز ش

 ٍّٝ جألٌف فطكس فٟ أٚي جٌىٍّس أذيحي -أقذ -أقّذ ٔ

 ٍّٝ جألٌف وغشز فٟ أٚي جٌىٍّس ئقغحْ -ئوشجَ  ٕ

 ٍّٝ جألٌف مّس فٟ أٚي جٌىٍّس ُأٌٟ -ُأعطحر  ٖ

 
  إصبع  –ومثل ذلظ )أرنب( )  أولي(  –إبخة( )ُأحافع  –أكـخ

فع  ْف  –إنراؼ  –أْنرع  ُأسمػب  –أرض  –إماـ  –أنرل
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 ب/ امُص٠ املتطسف١ ٚأغهاٍ زمسٗا

 

، ليػا قػاعػج خاصػة تػّضػ  اليسدة الستصخفة : أي الػاقعة في آخخ الكمسػة 
أشػػكاؿ رسػػسيا ، فػػاذا كػػاف مػػا قبميػػا متحخًكػػا رسػػست عمػػى حػػخؼ  شاسػػب  

 حخكة ما قبميا ، وإْف كاف ما قبميا ساكًشا رسست مفخدة .
 األمثمة :
 .  َوإَِذا ُقِرىَء اْلُؼْرآُن َفاْسَتِؿُعقْا َلفُ  قاؿ تعالى :  -1
 بجأ العاـ الجراسي الجج ج . -2
 السػاششيغ عجؿ .تكافؤ الفخص أماـ  -3
 البطء في العسل تقريخ في أداء الػاجب . -4
 ضػء الذسذ ساشع وقػي . -5

 

 ش
جٌىٍّس 

 جٌّّٙٛصز
 أؽىحي سعّٙح ِٛلِ جٌّٙضز

ّْ لرٍٙح وغشز ِطيشفس لرٍٙح وغشز لشب ٔ  ضشعُ ٍّٝ ج١ٌحء أل

ّْ لرٍٙح فطكس ِطيشفس لرٍٙح فطكس ذذأ ٕ  ضشعُ ٍّٝ جألٌف أل

ّْ لرٍٙح مّس ِطيشفس لرٍٙح مّس  ضىحفإ ٖ  ضشعُ ٍّٝ جٌٛجٚ أل

ّْ لرٍٙح عحوٓ  ِطيشفس لرٍٙح عىْٛ  ذوء ٗ  ضشعُ ِفشدز أل

ّْ لرٍٙح عحوٓ ِطيشفس لرٍٙح عىْٛ مٛء ٘  ضشعُ ِفشدز أل
 

 صحخاء . –عبء  –جدء  –ضػء  –شيء  –دلؼء  –ومثل ذلظ: مللء 
 نبأ . –أسػأ  – مجأ  –إنذاء 
 شاش   –مبلج   –الشاش  
 يجخؤ . –امخؤ 
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 امُص٠ يف ٚضط ايه١ًُ ٚأغهاٍ زمسٗا/ ج
 

  اليسػػػدة فػػػي وسػػػط الكمسػػػة ليػػػا أوضػػػاع مختمفػػػة ، ويختمػػػف شػػػكل
 رسسيا مغ وضع إلى آخخ .

 -رعأس  –فاليسدة في وسط الكمسة تارة تكػف ساكشة ، مثل : بلػْإذ 
أسػػإمة ، وتػػارة  –ُلػػْؤـ . وتػػارة تكػػػف متحخكػػة وقبميػػا سػػاكغ مثػػل : يدػػأؿ 

 ُفؤاد .  –سأؿ  –تكػف متحخكة وقبميا متحخؾ، مثل : ُسإل 
 فػػاف كانػػت سػػاكشة فانيػػا تخسػػع عمػػى حػػخؼ مػػغ جػػشذ حخكػػة مػػا 

 قبميا .
 األمثمة :

 
ْأؿ الحدغ بذارة وخيخ . -أ  الفع

 . الحْئب حيػاف مفتخس 
 . اإلخفاؽ في العسل ُمْؤلع لمشفػس 
 
 سيمة وواضحة . أْسإلمة اإلمتحاف  -ب

 . الصالب السجج يْزُؤؿ امامو كل صعب 
 . الثػار  ْدأروف كاألسػد 
 كسغ جابت الُفؤاد عشج الذجائج . -ج

 . عإلذ العجو مغ القزاء عمى إرادة العخاقييغ  
 . سألت هللا أف  ػفقشي لمشجاح 
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 و١ف١س سعّٙح ِٛلْٙح جٌىٍّس جٌّّٙٛصز ش

 أ

 ٍّٝ جألٌف ِطٛعيس جٌْفأي

 ٍّٝ ج١ٌحء )جٌٕرشز( ِطٛعيس جٌزْتد

 ٍّٝ جٌٛجٚ   ِطٛعيس ُِإٌُ

 خ

 ٍّٝ ج١ٌحء )جٌٕرشز(  ِطٛعيس  أعثٍس 

 ٍّٝ جٌٛجٚ ِطٛعيس ٠ْنإي

 ٍّٝ جألٌف ِطٛعيس ٠ْضأسْٚ

 ؼ

 ٍّٝ جٌٛجٚ ِطٛعيس جٌُفإجد

 ٍّٝ ج١ٌحء ِطٛعيس ٠َثظ

 ٍّٝ جألٌف ِطٛعيس َعأٌص
 

 اليسدة عمى األلف ألّنيا  فكمسة )فأؿ( في مجسػعة )أ( رسست فييا
ساكشة قبميا فتحة ، وكمسة )ذئب( رسست عمػى اليػاء ألّنيػا سػاكشة 
وقبميػػػا كدػػػخة ، وكمسػػػة )مػػػؤلع( رسػػػست عمػػػى الػػػػاو ألّنيػػػا سػػػاكشة 

 وقبميا ضسة ، وىكحا ...
  أّما أمثمة الصائفػة )ب( فاّنيػا تػضػ  أشػكاؿ رسػع اليسػدة إذا كانػت

الحالػػة تخسػػع عمػػى حػػخؼ  متحخكػػة وقبميػػا سػػاكغ ، فانيػػا فػػي ىػػحه
 شاسب حخكتيا ىي ، فاْف كانت حخكتيا فتحة رسست عمى األلف ، 

ػػْدأر  –مثػػل : يدػػأؿ  وإف كانػػت حخكتيػػا كدػػخة رسػػست  – ػػْجأب  – ع
ُيْدػػإلع ، وإْف كانػػت حخكتيػػا  –سػػائلل  –عمػػى اليػػاء مثػػل : أْسػػإلمة 

  مـؤ . –ضسة رسست عمى الػاو ، مثل :  خؤؼ 
  بقي أف نعخؼ أشػكاؿ رسػع اليسػدة إذا كانػت متحخكػة وقبميػا حػخؼ

  إذ . –فؤاد  –متحخؾ ، مثل : سأؿ 
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  والقاعجة العامة لخسع اليسدة في ىحه الحالة أّنيا تخسع عمى حػخؼ
يجػػانذ أقػػػى الحػػخكتيغ . ولسػػا كانػػت الكدػػخة ىػػي أقػػػى الحخكػػات 

 –إلل فػػاف اليسػػدة إذا كانػػت مكدػػػرة تخسػػع عمػػى اليػػاء ، مثػػل : ُسػػ
 سشقخئظ . –سإلع 

  وإذا كانت مزسػمة وقبميا فتحة رسػست عمػى الػػاو ؛ ألّف الزػسة
ؤؼ   ُسؤاؿ  . –ُفؤاد  –أقػى مغ الفتحة  مثل : رع

  وىكحا ... –دأب  –وتخسع عمى األلف في مثل : سأؿ 
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 أِثٍح أخشي ػًٍ اهلّضج املرىعغح 

 : زضِ امُص٠ املتٛضط١ ع٢ً ايٝا٤ إذا ناْت 
  شائلخة . –جخائلع  –مكدػة ، مثل : لعإليع 
  ملإات . –تععبلإة  –ما قبميا مكدػر ، مثل : بلإذ 
  مخيلًإا. –تزيلإة  –ما قبميا ياء ساكشة ، مثل : ىشيلًإا 
  ُشؤوف . –معْذؤـو  –مزسػمة مسجودة مترمة ، مثل : معدُؤوؿ 

***** 
 : زمسٗا ع٢ً ايٛاٚ إذا ناْت 
  : ىعؤالء . –يعدْػوؿ مزسػمة بعج فت  ، مثل 
  اُؤؾ  ميشاؤنا . –ذكاُؤه  –مزسػمة بعج ساكغ ، مثل : دع
  جل ساء  –مفتػحة بعج ضع ، مثل : ُ ؤع  ُفؤاد . –ُرؤع
  ُمْؤتسخ . –ُمْؤمغ  –ساكشة بعج ضع ، مثل : ُبْؤرة 

***** 
 : زمسٗا ع٢ً األيف إذا ناْت 
  أة أّف . –أرتعأي  –مفتػحة بعج فت  ، مثل : مفاجع  كع
  ضْسأى . –فْجأعة  –مفتػحة بعج ساكغ صحي  ، مثل : مْدألة 
 تعْأخيخ . –معأساة  -ساكشة بعج فت  ، مثل : رعْأس 

***** 
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 : زمسٗا َفسد٠ إذا ناْت 
  ؿع ة . –مفتػحة بعج األلف ، مثل : تفاءع  كفاءع
 . ؿ سْػءع  مفتػحة بعج واو ساكشة ، مثل : سع
 . مسجودة بالزع وال يسكغ اتراليا بسا قبميا ، مثل : إبجءوا 
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 اٌىالَ ػًٍ )اٌضاد( و )اٌظاء( واٌفشق تُٕهّا 
 

لع  دؿ الشاس قجيًسا وحج ًثا يقعػف في لبذ مغ كيفية التفخيه بيغ 
)الزػػاد( و)الطػػاء( ، ويخمصػػػف بيشيسػػا خمًصػػا كبيػػًخا فػػي الشصػػه والكتابػػة ، 

بحػخؼ الزػاد ، فيػػ أصػعب الحػخوؼ وأشػّجىا عمػى وذلظ لرعػبة الشصػه 
 المداف ، وال  ػجج ىحا الحخؼ في أي لغة أخخى غيخ العخبية ..

وقػػج حػػخص المغػيػػػف وعمسػػاء الّمغػػة عمػػى إتقػػاف أصػػػات الحػػخوؼ 
العخبية واالعتشاء بيا والتفخيه بيشيػا والػتخمز مػغ التبػاس ىػحه الحػخوؼ 

 ببعزيا اختبلط الػاحج مشيا بغيخه .
ل أوؿ مغ أشار إلييا ، الحخيخي ، صاحب السقامػات الػحي أّلػف ولع

مشطػمة شعخية لمتفخيه بيغ ىػح غ الحػخفيغ ، وىشػاؾ أسػباب عػجة ، مشيػا 
قػػخب السخػػارج مػػغ بعزػػيا واشػػتخاكيع فػػي جسيػػع الرػػفات ، كػػحلظ اخػػتبلط 
الميجة العامية في الجوؿ العخبيػة ، فالزػاد التػي تمفطيػا مرػخ ىػي اليػـػ 

، والزاد الدػرية مفخسػة وأشػّج انفجػارًا ، أمػا بمػجنا )العػخاؽ(  أشبو بالجاؿ
فشمفطيػػا ضػػاء رخػػػة ، ونقػػل األصػػسعي قػلػػو : ))إّنػػو تتبػػع ليجػػات العػػخب 

 ، فمع يجج فييا أشكل بيغ )الزاد( و )الطاء( ((.مياك
إّف التسييد بيغ الكمسػات ذوات )الزػاد( مػغ الكمسػات ذوات )الطػاء( 

لدساع ، ومػغ ّجػّع كانػت الرػعػبة فػي ضػبصيا ، لػػال ال يكػف إاّل بالشقل وا
أف الكمسات )الطائية( قميمة يسكػغ حرػخىا ، وإذا مػا عخفػت ىػحه عػخؼ أف 

 ما عجاىا يكتب بػ )الزاد( .
فاذا ضبط الذخز استصالة الزاد ، وذلظ بالتجريب وضػبط مخػخج 
وصػػفة كػػّل حػػخؼ ، فاّنػػو يدػػتصيع أداءىسػػا بالرػػػرة الرػػحيحة ، ويسكشػػو 

فخيه بػيغ صػػت كػل مشيسػا فػبل يخمػط بيشيسػا ، ومػغ جػع فاّنػو يدػتصيع الت
 كتابتيسا كتابة صحيحة مغ دوف خصأ إمبلئي .
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ومغ الصخائه التي يسكغ استخجاميا لمتفخيه بيغ الزاد والطاء فػي 
الكتابة ، االعتساد عمى ذاكػخة الحاسػػب ، ونطػاـ التػجقيه المغػػي التمقػائي 

اصػػػخ فػػػي التفخيػػػه بػػػيغ الطػػػاء تػػػب السعفيػػػو ، فقػػػج سػػػيل مػػػغ ميسػػػة الكا
؛ إذ يدتصيع الكاتب بسجخد تحسيل وتشريب بخنامج التجقيه المغػػي والزاد

التمقػػائي فػػي البػػخامج العخبػػي )ويشػػجوز( أف  شتبػػو إلػػى الخصػػأ ، إذ  تػػػلى 
 الحاسػب وضع خط أحسخ رقيه متسػج تحت الكمسة الخصأ .

ومػػغ الصخائػػه األخػػخى ، االعتسػػاد عمػػى الػػحاكخة فػػي التفخيػػه بػػيغ 
الزػاد القخيبػػة مػػغ الػػجاؿ والطػػاء القخيبػة مػػغ الػػحاؿ السفخسػػة والتػػي تشصػػه 

 زاًيا أحياًنا .
ومػػغ أفزػػل الصخائػػه لمتفخقػػة بػػيغ الحػػخفيغ فػػي الكمسػػات السذػػكػؾ 

قاتيا ، فييا ، أف تعػد بالكمسػة إلػى ترػخيفاتيا المغػيػة األصػمية أي اشػتقا
 يزبط ... وىكحا . -مثل : الطالسيغ مغ ضعمععع  يطمع ، ضابط مغ ضبط 

 

: إذا أردت معخفة مخخج أي حخؼ مغ الحخوؼ فدكلشو بعج ىسدة ًَشٛظ١ 
الػصػػل ، أو شػػجده ، فحيػػث انقصػػع الرػػػت فػػاف ذلػػظ مخػػخج 
الحخؼ السصمػب ، وعمى ذلظ ، فاذا سػكشت الزػاد بعػج ىسػدة 

 شقصػع عشػج حافػة المدػاف ، ومػا  مييػا الػصل ، فاّف الرػت 
 مغ األضخاس .

  وأّما الطاء : فبالشطخ لقاعجة معخفػة مخػخج الحػخؼ السػحكػر ، فػاّف
 مخخجو مغ شخؼ المداف وأشخاؼ الثشايا العميا .

إّف تسييد الكمسات ذوات الزاد مغ الكمسات ذات الطػاء ال يكػػف إاّل 
بصيسا لػػال أف الكمسػػات بالشقػل والدػساع ، ومػػغ جػع كانػػت الرػعػبة فػي ضػػ

الطائية قميمة يسكغ حرخىا ، وإذا ما عخفت ىحه عخؼ أف ما عجاىا يكتػب 
 بالزاد .
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 ٚفُٝا ٜأتٞ ايهًُات ايعا١ٝ٥ َستب١ ع٢ً سطب سسٚف املعذِ 

 )أ(
ُأحاضػػة : قبيمػػة مػػغ حسيػػخ ؛ وناحيػػة مػػغ نػػػاحي الػػيسغ تعػػخؼ بسخػػبلؼ  -

 ُأحاضة ويقػلػف وحاضة بالػاو .
 )ب(

 : فع  بعٌع : غميع ، ويطيع : سسيغ ناعع . البّع 
 . طعُو األمخ : غمبو وجقل عميو  البعيُع : التعب والسذقة . بعيع
 . البيعُع : بيع الشسل خاصة ، وما عجاه فبالزاد 

 )ج( 
 . الجحػظ : نتػء حجقة العيغ ، والجاحع : محجخ العيغ 
 . الجػاحُع : ىػ الجافي الستكبخ ، أو األكػؿ 

 )ح( 
  الحطػػػخ: السشػػػع والحجػػػخ ، والحطيػػػخة : تعسػػػل لئلبػػػل مػػػغ شػػػجخ أو

 قرب لتقييا البخد والخي  .
 . السحتطخ : ىػ الحي يعسل الحطيخة 
  : طػػي  ومحطػػػظ طػػيٌع وحع ػػّع : الشرػػيب والجػػّج ، ورجػػل حػػع  وحع الحع

 مججود .
 . الُحطػة : الخفعة والسكانة ، والجسع الحطا 
 ، ورفعػا مشدلتػو ، والسػخأة حَطيػة إذا  الحعطي  : ىػ معْغ أحّبو الشاس

 كانت عشج زوجيا كحلظ .
  فععع القخآف استطيخه . ، والساؿع رعاه ، وىػ حفػيع وحػافعالحفع : حع

والحفيطػػػػة: الحسيػػػػة والغزػػػػب . أحفطػػػػو : أغزػػػػبو . والػػػػتحفع : 
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التحخز . والسحفػضات : ما يحفع مغ الشرػص ، والسحافع : مػغ 
  تػلى أمػر السحافطة .

 ل : نبت مّخ ، الػاحجة الحشطمة .الحشط 
 )ر(

 . الخعع : ىػ الثقب الحي  جخل فيو أصل الشرل 
 )ش( 

 . الذع : شطو األمخ : شّه عميو . شع القـػ فخقيع 
  : الذطاظ : العػد الحي  جخل فػي عػخوة الجػالػه . وشػع الجػالػه

 شّج عميو شطاضو .
 . الذطيع : العػد السذقه 
 لديع دخل بيغ الجمج والمحع .، وشطف االذطف: اخذػنة العير 
 . الذطى : عطع فػؽ الخس  مغ الحيػانات ذوات الحػافخ 
 . الذطية : مغ الخذب ونحػه الفمقة التي تتذطى عشج التكديخ 
 . الذػاظ : ليب ال دخاف فيو 
 . الذيطع : شػيل الطيخ مغ الحيػاف 

 )ظ( 
 . الطبطاب: الجاء ، يقاؿ : ما بو ضبطاب ، أي ليذ بو مخض 
 بي : والطبية أنثى الطباء ، والطبة : حّج الديف .الط 
 . الطخب : الخابية الرغيخة ، والجسع ضخاب 
 . الطخباف : دويبة ، يقاؿ : إّنيا تذبو الكمب الريشي 
 . الط خ : حجخ محجد يقـػ مقاـ الدكيغ 
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  الطخؼ : الػعاء ، ومشػو ضػخؼ الدمػاف والسكػاف ، والطخافػة البخاعػة
 ، وىػ ضخفاء وضخاؼ .والحكاء ، ضخؼ ضخافة 

 . الطعغ : االرتحاؿ ، والطغيشة : اليػدج ، والسخأة فيو 
  ، ػػػُخ : االنترػػػار ، ضفػػػخ بعػػػجوه : غمبػػػو ، فأنذػػػب فيػػػو ضفػػػخة الَطفع

 وأضفػرة ، وأضافخه .
 . الطعمع : العخج اليديخ . ضمع البعيخ : والخجل غسدع في مذيو 
 اف .الطمف : مغ الذاء والبقخ ونحػه كالطفخ مغ اإلند 
 . الّطل  : الفيُء قبل الدواؿ . وضل الشيار يطل   :داـ ضُمُو 
 . الطمُع : الجػر والبغي . والَطْمُع : ماء األسشاف وبخيقيا 
 . الطبلـ : سػاد الميل ، والطميع : ذكخ الشعاـ 
 . الَطسُأ : العصر . والّطْعُء : ما بيغ الػرد غ 
 . الطسياء : الشحيفة 
  مطشة : الذيء مػضعو ومألفو .الَطّغ : الذظ ، و 
 . الّطشة : التيسة ، وىي اسع مغ ضششتو إذا اتيستو فيػ ضشيغ 
 . الطبشػب : عطع الداؽ 
 َطيخ : خبلؼ البصغ ، وضيخ الذيءالطيخ : مشترف الشيار . ال :

 بخز بعج خفاء .
  ، أضيػػخه : أبػػخزه . واسػػتطيخه حفطػػو ، واسػػتطيخ بػػو : اسػػتعاف بػػو

 والطييخ : السعيغ .
 . الطّياف : نبات يدسى ياسسيغ البخ. ويقاؿ لمعدل ضياف 

 )ع( 
  ػػػع الععػػػع   :لؤليػػػاـ والحػػػخوب ، عطتػػػو الحػػػخب : عمستػػػو . وكػػػل عع

 باألسشاف ىػ بالزاد .
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 . العطمع : شيء يربغ بو ، قيل ىػ الشيل ػػ البّقع 
 . العطع : ما عميو المحع في جدع اإلنداف أو الحيػاف 
 وىػ عطيع . الععطعسة : الخفعة والدسػ ، 
 . العطاءة : دويبة صغيخة عمى خمقة ساـ أبخص 
 . ُعكاظ : اسع سػؽ بشاحية عكاظ . عكطة : حبدو وقيخه 

 )غ(
 . ُمعع الخجل فيػ غميع والسغالطة : العجاوة  الغمطُة : الخذػنة ، غع
 هُ غع ال يجع  شطة : السذقة ، غشطة األمخ : جع
 الغزب الذج ج . : عُ الغعي 

 )ؼ( 
 خجاؿ الغميع القاسي الخذغ الكبلـ .الفع : مغ ال 
 .  الفطاعة : مجاوزة الحّج في القب 
  الغػػيع : فػػاظ الخجػػل : مػػات فجػػأة ، فاضػػت نفدػػو )بالزػػاد( مػػات

 بعمة .
 )ؽ(

 . القخظ : حعب  مغ شجخ العزاه ، وبشػ قخيطة : حي مغ الييػد 
 . التقخيع : مجح اإلنداف وىػ حي  بحه أو بباشل 
 رل الريف ، قاظ الخجل بالسكاف أقاـ بو فػي القيع : شج الحخ ، ف

 أياـ الحخ، والسػضع مقيع . قاظ  ػمشا : اشتّج حخ ه.
 )ؾ( 

 . الكطخ : فخضة القػس . والغجة الكطخية : الغجة فػؽ الكمية 
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  : الكّطة : البصشة ، وشيء يعتخي مغ امتبلء الصعاـ ، كطة الصعاـ
 دجج : ازدحسػا .مبله حتى ال يصيه الشفذ . اكتع القـػ في الس

  الكطػػع : كطػػع الغػػيع : كتسػػو ، فيػػػ كػػاضع ، وكاضسػػة : مكػػاف فػػي
الجديػػخة العخبيػػة ، والكاضسيػػة : مػػغ ضػػػاحي بغػػجاد مخقػػج اإلمػػاميغ 

 مػسى الكاضع ودمحم الجػاد .
 )ؿ( 

  الَمحع : لحطة ولحع إليو : نطخ إليو بمحػاظ عيشػو ، ولحػاظ العػيغ
ذلػظ فػي لحطػة المػّع : ىػػ مؤخخىا ، الحطػو مبلحطػة : رعػاه فعػل 

الخجل العدخ الستذػجد. السمطػاظ  :السمحػاح ، والػع  بػو : لدمػو ولػع 
 يفارقو ، وألع بالسكاف : أقاـ بو .

 . المطى : ليب الشار ، ولطى : مغ أسساء جيشع 
  : السيت قحفتو .لفع ريقو وغيخه : رمى بو: ولفطت األرضالمفع ، 
  ولفع بالقػؿ : تكمع بو ، والجسع ألفاظ . –السّيت : قحفتو 
  الّمسػػع : لسػػع وتمسػػع : تتبػػع بمدػػانو بقيػػة الصعػػاـ فػػي فسػػو وأخػػخج

 لدانو فسد  بو شفتيو .
 . والمسع : بياض الذفة الدفمى لمحيػاف 

 )ـ(  
 دىخ وال  ثسخ ، وفي زىخه عدل يسزالسع  : شجخ الخّماف البخّي ب. 

 )ف( 
  . الشطػػخ: نطػػخه ونطػػخ إليػػو : أبرػػخه ، وىػػػ نػػاضخ ، والجسػػع نطػػارة

ونطيػػخه : مساجمػػو ، والجسػػع نطػػخاء . نػػاضخه مشػػاضخة بسعشػػى جادلػػو 
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ر : الحػػارس . السشطػػار : اسػػع مجادلػػة . نػػاضخاه : عيشػػاه. الشػػاضػ 
 . السشطخ : السذيج . اآللة

 . الشطافة : الشقاوة . نعُطف الذيء نقي مغ الػس  فيػ نطيف 
  الػػشطُع : نطسػػت الخػػخز نطسػػًا ، ونطسػػو تشطيسػػًا : جسعتػػو فػػي سػػمظ

ومشو نطع الذعخ ، نطست األمػخ فػانتطع ، وىػػ عمػى نطػاـ واحػج ، 
 واالنتطاـ : االتداؽ .

 )و(
  ضعػػبع عمػػى األمػػخ وضًبػػا ووضػًبػػا : داـو عميػػو ، وواضػػب ضػػُب : وع الػع

 عميو مػاضبة الزمة .
 لخيل واإلبل وغيخىا .الػضيف : مدتجؽ الحراع أو الداؽ مغ ا 
  الػضيفػػة : مػػا يقػػجر مػػغ عسػػل ورزؽ وشعػػاـ وغيػػخ ذلػػظ والجسػػع

 الػضائف ، وتدتعسل بسعشى السشرب والخجمة .
  الػػػعع : الشرػػ  والتػػحكيخ بالعػاقػػب . وعطػػو الػػػاعع وعًطػػا وعطػػة

 فاتعع ؛ أي قبل السػعطة.
 )ي(

 ٌو اليقع : واليقطػة : خػبلؼ الشػـػ . رجػل يقػٌع : حػحر وفصػٌغ ومشتبػ
لؤلمػر . أيقطتو مغ نػمو : نبيتو فتيقع واستيقع ، فيػ يقطاف ، 

 والسخأة يقطى .
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 ( ن١ًُ تهتب بـ )ايعا٤( ، َٚا عداٖا فبــ )ايطاد( 32ٖٚٓاى )

 
ٔ.  ٌّ  ٚجٌكرظ –وطُ جٌكضْ  جٌىَُ  .7ٔ جٌٕق١د /جٌركع جٌَك

 جٌَٕش   جٌٍكٌ  .8ٔ ٚ٘ٛ مذ جٌٕغ١حْ جٌِكفٌ  .ٕ

َُْش  .ٖ  –ٌفااااٌ س٠مااااٗ ٚغ١ااااشٖ    جٌٍفٌ  .9ٔ جٌِّٕ جٌَك
 سِٝ ذٗ

 ؾّْطٗ فٟ عٍه -َّٔص جٌخشص جٌَُّٕ  .ٕٓ ٟٚ٘ جٌشفْس  جٌكَٛز  .ٗ

٘.  ُُ  جٌٕمحٚز  جٌَٕحفس  .ٕٔ جٌؿٛس ٚجٌرغٟ جٌٍَ

 ذقشٖ -َٔشٖ   جٌَٕش  .ٕٕ ٚ٘ٛ روش جٌْٕحَ  ج١ٌٍَُ  .ٙ

 ِح ١ٍّٗ جٌٍكُ فٟ ؾغُ جإلٔغحْ   جٌَُْ  .ٖٕ جٌغضجي جٌَرٟ  .7

ىاااااااااشف جٌغااااااااا١ف/قّذ   جٌَرس   .8
 جٌغ١ف

 ِٓ جٌشفْس ٚجٌغّٛ  ج١ٌَُْ    .ٕٗ

ًََ  .ٕ٘ جٌغفش ذحٌٕغحء جٌَْٓ  .9 َْ جٌؾاااذز ِااآ لاااٌُٛٙ:    جٌ
 أِش ًَِْ

جٌخٕك  جالِطالء  ٚؽاذز   جٌغ١ٌ  .ٕٙ جٌّٛحء جٌَشف  .ٓٔ
 جٌغند

 جٌمغٛز ٚغٍَس جٌيرِ جٌفَحٍس  .7ٕ ِٓ جٌرشجّس ٚجٌزوحء جٌَش٠ف  .ٔٔ

ٕٔ.  ُّ َّ ِاآ جألِااش جٌف١َااِ ٚ٘ااٛ   جٌفَحّس  .8ٕ جٌٍُْ ٚج١ٌم١ٓ ٚجٌؾه جٌ
 جٌؾ١ِٕ

ٖٔ.  ُّ َِ  ِذـ جٌكٟ ذحٌؾْش جٌطمش٠ٌ  .9ٕ جٌفٟء لرً جٌضٚجي جٌ

ََفش  .ٗٔ  جالعطّشجس فٟ جٌؾٟء جٌّٛجٍرس    .ٖٓ مذ جٌخ١رس /جالٔطقحس جٌ

ِٕطقااااااااااف جٌٕٙااااااااااحس   جٌَٙش  .٘ٔ
 خالف جٌريٓ -ٚجٌَٙش

ِااااح ٠مااااذس ِاااآ ّّااااً   ج١ٌٍٛفس  .ٖٔ
 ٚسصق ٚىْحَ  

 خالف جٌَٕٛ  ج١ٌمَس   .ٕٖ جٌْيؼ   جٌَّحء  .ٙٔ
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ىػػحا وقػػج جسػػع سػػميساف بػػغ أبػػي القاسػػع التسيسػػي الدخقػسػػي ، مػػا 
ورد فػػػي القػػػخآف الكػػػخيع مػػػغ حػػػخؼ الطػػػاء ، وجعػػػل الطػػػاءات فػػػي إحػػػجى 
وعذخيغ كمسة عمى مشيج الّمغػييغ مجسػعة في جبلجػة أبيػات ، ومػا سػػاه 

 وقع بالزاد وىي :
َّااصْ  ٍَ ٍٍَااَٛ ضْح ٌٍّ ِاآ   ٍَِفاْشُش ذكاا

 

 

ّٕااااااحٍش   ٌٍ ُٖ ُ٘ش ٌٍِااااااٛج  جٌَّطاااااا١َم
 

َُاْش ٍّاٝ ٍالٌَٙاح     ٍّثُص   فٍُ َضْك
 

 

   ٌِ ّّاا ُٚ  ٌُ  فَحٍااُس أٌفااحً ٚال غاا١
 

ٍُٙح   َّاااٝ ٌٍىَااا١ُ ُؽاااٛج ٌْ ضٍ  ٍَٕاااٛ
 

 

   ٌِ ُّااَطَكفِّ ِّٓ جٌ ُّْطااَد جٌَااح  ٌُ  ُضغِّاا
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 اٌىالَ ػًٍ )ِغ(
 

 مع : ضخؼ ال  شفظ عغ اإلضافة ، وىػ لدماف االجتساع . -
 زماف .  مثل / عجُت مع غخوب الذسذ 

 مكاف .   وكشت معظ        
  وىػ معخب مشرػب ، وإنسا سمظ مع السبشي مغ الطػخوؼ ألنػو قػج

 في محل نرب ، وإذا نػف ُأعخب حااًل.ُ بشى عمى الدكػف 
 مثل : ذىبشا مًعا .

 ... وقج يكػف متعمقًا بخبخ مححوؼ 
 مثل : أكف  صحابي حيغ حاجتشا مًعا.

. )  مًعا : ضخؼ مشرػب متعمه بخبخ مححوؼ لمسبتجأ )أكف 
  
 

 تأتي عمى جبلجة أحػاؿ ، تزاؼ في اجشتيغ ، وتفخد في واحجة . -
الطخفيػػة : بػػأف تكػػػف ضػػخؼ مكػػاف  ػػجؿ عمػػى اجتسػػاع اجشػػيغ . واحػػجة  -1

 وقت واحج. في واجتساعيسا
 أو ضخؼ زماف  جؿ عمى ذلظ ، أو ضخًفا محتسبًل لؤلمخيغ .    

 السكاف : )التػاضع مع التكمف زىخ ُمْرصشع(( .
 و )ال رحة لخاضع مع ساخط ، وال كخيع مع دنيء( .       

الدمػػاف : يغػػادر الصيػػخ عذػػو فػػي الرػػباح البػػاكخ ، ويعػػػد إليػػو مػػع إقبػػاؿ 
 الميل .

 َـــع
 

  َٚـــع
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أف تكػف ضخفًا بسعشى)عشج(، وتكػف معخبة مزافة واجبة الجػخ بػػ)ملغ(  -2
 االبتجائية.

مثل : )الكفيل عمى اليتيع  خعاه ، ويرػػف مالػو ، وإذا أراد البػحؿ والعصػاء 
 فميشفه مغ مععلو ، ال مغ مع اليتيع( .

أف تكػف اسًسا ال ضخفية معو ومعشاىػا )جسيػع( أو )كػّل( ، وتػجؿ عمػى  -3
حاب اجشيغ أو أكثخ واجتساعيسا في وقت واحػج ، أو وقػت مجخد اصص
 متعجد .

وفي ىحه الحالة تكػف معخبة مشرػبة ، مشػنة عمى انيا حاؿ ، أو خبػخ ، 
 وىي في الرػرتيغ مؤولة بالسذته ومفخدة .

 أمثمة : 
 حالة لمسثشى : أقبل األستاذاف مًعا . -
 وقػؿ الذاعخ :  -

 فٍّاااااااااح ضفْشلاااااااااح واااااااااأٟٔ ِٚحًٌىاااااااااح  
 

 

ًْااح   ٌيااٛي    جؾطّااحُ ٌااُ ِٔرااْص ١ٌٍااس ِ
 

 
 حاؿ لجساعة الحكػر : -

ًْااااااااح   ْٕااااااااٝ سؾااااااااحٌٟ فرااااااااحدٚج ِ  ٚأف
 

 

 فأفاااااارف لٍرااااااٟ ذٙااااااُ ِْغااااااَطفضُّ    
 

ْعغع ليا مًعا . - جع َشتل األولى األولى سع  حاؿ لجساعة اإلناث : إذا حع
 خبخ : 
 السجاىجاف مًعا ، او السجاىجوف مًعا . -
 أي مػجػداف مًعا ، أو مػجػدوف مًعا . -
 والسخاد : مجتسعاف ، ومجتسعػف . -
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 أما ابغ ىذاـ فقاؿ :
 )مع( : ىػ اسع لسكاف الجتساع معخب . -

 فيي إذف : تجؿ عمى مكاف اإللتقاء واالجتساع والرحبة .
ـَ  ومغ العبارات الذائعة بيششا :  ابِِري  . إِن  اََّ َمَع الص 

 وأيًزا: )اذىبػا ومعكع الّدبلمة( .
)مػػع( إذا كانػػت بسعشػػى )جسيًعػػا( فانيػػا ال تزػػاؼ بػػل ممحػضػػة : إّف كمسػػة 

 تشػف وتشرب عمى الحاؿ تسامًا مثل كمسة )جسيًعا( .
 مثاؿ / أجاد أفخاُد فخيه الكخة مًعا .

 وقػؿ : متسع بغ نػيخة  خجي أخاه )مالكًا( .
 مًعا ليمًة  نبْت  فّمسا تفّخقا كأنّي ومالًكا             لصػؿل افتخاؽل لع    

 فعل مزارع تاـ والفاعل ضسيخ مدتتخ تقج خه )نحغ(نبت : 
 مًعا : بسعشى )جسيًعا( فتشرب عمى الحالة وال تزاؼ 

 

  



 أخطا غا٥ع١ ٚتدزٜبات ع٢ً َا ضبل  : ايفصٌ ايجايح

114 

 أخغاء -اٌىالَ ػًٍ أغالط
 

 الحي اعخفو ال  ػجج في المغة العخبية كمسة أغبلط، وإّنسا يقاؿ أخصاء . -
 ويقاؿ : اف )غمصة( تقع في القػؿ .

 أما )الخصأ( فيقع في الفعل .
***** 

 مغ الخصأ أف نقػؿ : كاف قػلو مغمػشًا . -
 مغمػشًا فيو . قػلو والرػاب : كاف

 ال يغمط بل القائل . :ألّف القػؿ
***** 

 ومغ الخصأ أيزًا أف نقػؿ : وججت في السقاؿ عذخ أغبلط . -
 غمصات. عذخ السقاؿ في وججت :والرػاب

 ألّف القاعجة تقػؿ : 
فػبل يجػػز أف  "غمػط"إذا كػاف  فالجسع غمصػات وإذا كاف السفخد "غمصة"  -

يجسػػع عمػػى أغػػبلط ألّف السرػػجر الثبلجػػي ال يجسػػع، وكػػل مػػا ورد مشػػو 
 مجسػعًا فغيخ صحي . 

 كحلظ ال نقػؿ أنت غمصاف . -
 غالط. أنت :والرػاب   
 أو أنت مخص  .   
 كقػؿ البياء زىيخ :    
حاشاهُ      ذاؾع         قلدُتوُ  حيغع  غاللطٌ  إلّني وع  أعقيعدا  كافع  تعخُكوُ  قلياٌس  وع

 ويقاؿ : أخصأت )إذا أردت شيًإا فأصبتع غيخه( .
إُت )مغ الخصيإة( . صل  وخع
 .  أخصأ ، إذا تعَسجتع الحنبع
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 خص  . –أّما عغ أخصأ 
 فالفخؽ بيشيسا :
 أخصأ ضج أصاب .

 نقػؿ : أخصأ يخص  فيػ مخص .
 والسرجر خصأ، جسعو أخصاء .

 . َوَمـ َقَتَؾ ُمْمِمـًا َخَطئًا َفَتْحِريُر َرَقَبةٍ لى : وكقػلو تعا
 خص  : أذنب . أجلعع .

 خعص  يخصأ فيػ خاش  . :نقػؿ
ْطٌء . أو خصيإة .  والسرجر  : خل

 جسعو خصايا .
 . ًا َكبِراً ئإن  َقْتَؾُفْؿ َكاَن ِخطْ قػلو تعالى : 

 والحج ث : الميع اغفخ لي خصيإتي 
   (ٔ)الرحاحوفي مختار 

ملطع   ملػط )   : تقػػؿ والعخب  .  شعخلب باب مغ األمخ في :   غع ملػتع  مشصقػو فػي  (  غع  وغع
   . لسعشى لغتيغ يجعميسا وبعزيع الحداب في
َمصعػػػوُ  ) و  .  ( ُمغعالعصعػػػةً  )   ( غعالعصعػػػوُ  ) و ملْصػػػتل  لػػػو قػػػاؿ  ( تغميصػػػا غع   ( األْغُمػشعػػػةُ  ) و  . غع

والدػبلـ(  )عميػو الرػبلة الشبػي نيػى وقػج  . السدػائل مػغ بو ُيغمط ما بالزع
    . األغمػشات عغ
 والفعل أخصأ /متعج بحاتو . -

 نقػؿ /أخصأ الخامي مخماه .
 في مخماه. وال يقاؿ/اخصػأ الخامي -

                                           
 . ٛٚٗمختار الرحاح :  (ٔ)
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 أخطاء شائعة

 مغ الخصأ أف نقػؿ : بيغ اآلونة واألخخى . -1
 ألّف اآلونة ىػ جسع األواف .

 بيغ أواف وآخخ. :والرػاب
***** 

 مغ الخصأ القػؿ : سأنطخ عغ كثب . -2
 كثب. مغ والرػاب :  سأنطخ    

***** 
مػػغ الخصػػأ القػػػؿ : أنػػت بسثابػػة أخػػي، أو اعتبػػخ ىػػحا بسثابػػة اعتبػػار  -3

 ويقرج بيا )بسشدلة( .
 أخي. سأعتبخ ىحا اعتحاًرا . بسشدلة والرػاب : أنت    

***** 
 مغ الخصأ القػؿ : االستبياف عغ مرجر الفعل استباف كقػلشا :  -4
 لقج كانت نتيجة االستبياف كالتالي .    
 كالتالي . االستبانة نتيجة كانت لقج :الرػاب   
 الفعل استباف ىػ استبانة .   

***** 
مػػغ الخصػػأ قػلشػػا : اختمفػػػا عمػػى تقدػػيع اإلرث ألنشػػا نقرػػج ىشػػا انيػػع  -5

اختمفػػػا بدػػبب تقدػػيع اإلرث وحػػخؼ الجػػخ "فػػي" ىػػػ الػػحي يفيػػج فػػي 
 الدببية وليذ "عمى" .

 اإلرث. تقديع في اختمفػا :والرػاب   
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مػػغ الخصػػأ قػلشػػا : الصقػػػس السحػػجدة، فػػبل وجػػػد لكمسػػة )شقػػػس( فػػي  -6
 لغتشا العخبية.

 الذعائخ السحجدة . :والرػاب    
***** 

 مغ الخصأ القػؿ  شبغي عميشا أف نقـػ بحلظ . -7
 بحلظ. نقـػ أف لشا  شبغي :والرػاب    

***** 
 مغ الخصأ القػؿ "تشازؿ عغ مشربو" . -8
: اعتدؿ مشرػبو )وذلػظ ألّف تشػازؿ مثػل تسػارض وتكاسػل أي والرػاب    

 انو تخؾ مشربو مخادًعا( .
***** 

 مغ الخصأ القػؿ : مج خ عاـ الذخكة، ونائب مج خ عاـ الذخكة. -9
 . الذخكة العاـ مج خ ونائب ، الذخكة العاـ والرػاب : مج خ   

 )ألّنو ال يجػز الفرل بيغ السزاؼ والسزاؼ إليو في الرفة( .    
***** 

مغ الخصأ القػؿ : عبلوة عمى ذلظ )ألّف العبلوة ىػي مػا يحسػل عمػى  -11
 البعيخ أو غيخه وليدت مرجًرا( .

 ذلظ. عمى والرػاب : فزبلً     
***** 

مػػغ الخصػػأ القػػػؿ : كانػػت ىػػحه التخقيػػة لرػػالحظ أو الػػخب  لرػػال   -11
 الذخكة.
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 الذخكة. لسرمحة الخب أو  لسرمحتظ التخقية ىحه والرػاب : كانت      
 )ألّف كمسة صال  ىي اسع الفاعل مغ صم ( .      

***** 
مغ الخصأ القػؿ : مػضػػع ىػاـ )ألّف ىػاـ اسػع فاعػل مػغ الفعػل ىػع  -12

 أي قمه وحدف( .
 مػضػع ميع . :والرػاب     

***** 
 مغ الخصأ القػؿ : ىحا األمخ الغي . -13

ىػػحا األمػػخ ممغػػي )ألّف الفعػػل الغػػى( ربػػاعي وال يجػػػز أف  :والرػػػاب      
 يكػف اسع الفاعل مشو عمى وزف )فاعل( .

 مغ الخصأ القػؿ : ىحا امخ ممفت لمشطخ . -14
 لمشطخ. الفت امخ والرػاب : ىحا      
 )لفت( فعل جبلجي واسع الفاعل مشو يجب أْف يكػف عمى وزف فاعل.      

***** 
 : اجتسع فبلف مع فبلف . مغ الخصأ القػؿ -15

 فبلف . و فبلف والرػاب : اجتسع      
ألّف األفعػػػاؿ التػػػي تقتزػػػي وقػػػػع الفعػػػل مػػػغ اكثػػػخ مػػػغ واحػػػج مثػػػل       

 )اجتسع( و)اخترع( ال يكػف العصف فييا إاّل بالػاو .
***** 

 مغ الخصأ القػؿ : امخأة عجػزة. -16
 عجػز. والرػاب: امخأة      
 ألّف لفع )عجػز( يدتعسل لمسحكخ والسؤنث .      
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 مغ الخصأ القػؿ : ىحه وروٌد حسخاء .  -17
 حسٌخ. ورودٌ  والرػاب : ىحه      

ٌق قاؿ تعالى :  -     .َطالَِقُفْؿ َلَِقاُب ُسـُدٍس ُخَْضٌ َوإِْسَتْزَ
 ومثميا : بيس وصفخ وزرؽ وسػد .      
 ألّف كمسة حسخاء مفخد، أما ورود فيي جسع .      

***** 
 مغ الخصأ القػؿ وقع الحادث صجفة . -18

 مرادفة. الحادث والرػاب : وقع      
 مرادفة. ألّف الفعل )صادؼ( يرادؼ      

***** 
 مغ الخصأ القػؿ: اضصخ فبلف لمدفخ . -19

 الدفخ.إلى  فبلف اضصخ :والرػاب      
***** 

الخصأ القػؿ : ال تػشذ صػياـ األيػاـ الدػتة البػيس مػغ شػػاؿ يػا مغ  -21
 عديدتي .

 يػػػا شػػػػاؿ مػػػغ البػػػيس الدػػػتة األيػػػاـ صػػػياـ تشدػػػي والرػػػػاب : ال     
 عديدتي .

اصػػل الفعػػل )تشدػػيغ( وىػػػ مػػغ األفعػػاؿ الخسدػػة ، وعشػػجما دخمػػت -
عميػػػو )ال( الشاىيػػػة الجازمػػػة حػػػحفت الشػػػػف فأصػػػب  شػػػكل الفعػػػل )ال 

ا خاشبشػػػا السػػػحكخ فشقػػػػؿ )ال تػػػشذ( ألّف أصػػػل الفعػػػل تشدػػػي( أمػػػا إذ
 )ندي( وعشجما دخمت عميو ال الشاىية الجازمة ححؼ حخؼ العمة .

***** 
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 مغ الخصأ القػؿ: أكثخ أىل الخي  مدارعػف . -21
 زارعػف . الخي  أىل والرػاب أكثخ      
ىػ الحي  درع األرض التي ليدت ممكا لو، حيث يعصيػو  = السدارع-

صػػاحبيا شػػيإا مػػغ السحرػػػؿ والفعػػل )زارعع( مرػػجره )مدارععػػة( أّمػػا 
الحي  درع أرضو فيػ )زارع( وجسعػو )زارعػػف( وىػػ اسػع فاعػل مػغ 

 فعل )زرع( .
اِرُطقنَ قاؿ تعالى :  ـُ الز   . َأَأكُتْؿ َتْزَرُطقَكُف َأْم َكْح

***** 
 مغ الخصأ أف يقاؿ : أجخ األب عمى أوالده  -22

 أوالده في األب والرػاب : أجخ       
***** 

 اىجى رئيذ مجمذ اإلدارة األستاذ ..... ىجية  -23
 ىجية. األستاذإلى  اإلدارة مجمذ رئيذ اىجى :والرػاب       
الفعػػل )اىػػجى( بسعشػػى اليجيػػة  تعػػجى بػػػ )إلػػى( ، أّمػػا إذا تعػػجى -

 غيخ حخؼ الجخ )الى( فيخاد مشو اليجاية  بشفدو أي مغ
فيشا لع يحػتج إلػى حػخؼ الجػخ   َوَهَدْيـَاُه الـ ْجَدْيـ قاؿ تعالى : 

 ألّف معشاه اليجاية وليذ اليجية. 
***** 

 عخفت نػايا اآلخخيغ . :مغ الخصأ القػؿ -24
 اآلخخيغ. نّيات عخفت :والرػاب      
 . «إّنسا األعساؿ بالشيات  »( : قاؿ رسػؿ هللا )-     
 ولع يقل بالشػايا .      



 أخطا غا٥ع١ ٚتدزٜبات ع٢ً َا ضبل  : ايفصٌ ايجايح

111 

 عجد الصبلب  ديج عغ خسديغ شالًبا. :لقػؿامغ الخصأ  -25
 شالًبا. خسديغ عمى  ديج الصبلب عجد :والرػاب      

***** 
، سػؼ ال أسافخ.  :مغ الخصأ القػؿ -26  سػؼ لغ اذىب اليـػ

 لغ اذىب ولغ أسافخ . :والرػاب-      
المغػيػػػف لرػػحة اسػػتعساؿ )سػػػؼ( أف تترػػل بالفعػػل الػػحي  اشػػتخط-

  مييا مباشخة فبل يفرل بيشيسا فاصل ال بشفي وال بغيخه .
***** 

 بعج لحطات سػؼ نبجأ . :مغ الخصأ القػؿ -27
 سشبجأ. لحطات والرػاب : بعج      
فشقػػػػؿ "سػػػػؼ يػػػأتي فػػػبلف بعػػػج سػػػػؼ : تػػػجؿ عمػػػى الػػػدمغ البعيػػػج       
 .سشتيغ"
 فتجؿ عمى الدمغ القخيب .= ّما )الديغ( أ      
 احتاج الصالب كتابًا. :مغ الخصأ القػؿ  -28

 كتاب .إلى  الصالب احتاج :والرػاب      
 ال  تعجى الفعل احتاج  إاّل باضافة حخؼ الجخ .-     

***** 
 مغ الخصأ القػؿ : حػالي خسديغ رجبًل . -29

رجػػبًل، أو نحػػػ  زىػػاء خسدػػيغرجػػبًل، أو  والرػػػاب : قخابػػة خسدػػيغ      
 رجبًل. خسديغ

***** 
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ىشػػاؾ أخصػػاء كثيػػخة تابعشاىػػا مػػغ خػػبلؿ تػػأليف ىػػحا الكتػػاب تعسيسػػًا  -
 وإفادة لمكثيخيغ مغ الستمقيغ .

  شالب اسسو عمي مجيج كاف يعسل سائه )تكدي( سػكغ محافطػة  -1
 ؤؿ عغ عسمو ...[ .ء الجسيػري .. سُ واسط قخب مدتذفى الدىخا

  أخصاء عجة ىي :في ىحا الشز 
 ... يعسل سائه )تكدي( سكغ محافطة )واسط(  :قػلو -أ
 والرحي  : مغ سكشة محافطة واسط .   
 قػلو : قخب مدتذفى الدىخاء الجسيػري . -ب
والرػػػػػػحي  : قػػػػػػخب السدتذػػػػػػفى الجسيػػػػػػػري ، ألّف الرػػػػػػفة     

)الجسيػري( السعخؼ بػأؿ تػجػب أف يكػػف السػصػػؼ بالػصػل 
 عخي  أيًزا.معخفًا بػ )أؿ( الت

 سؤؿ عغ عبلقتو .. :قػلو -ج
والرػػػػحي  سػػػػإل عػػػػغ عبلقتػػػػو .. ألّف الحخكػػػػات مثػػػػل الشكػػػػخة     

والزسة والفتحة تختب بالشدػبة إلػى قػتيػا وفػي قػلشػا: ُسػإل تخسػع 
 باليسدة عمى نبخة )كخسي( الياء ألف الكدخة أقػى .

   ... نػدي الصالبيغ لمحزػر إلى / غخفة العسادة ....[ -2
ب :   .... نػدي الصالباف لمحزػر إلى غخفة العسػادة ...[ والرػا

ألف الفعل )ُنػدي( مبشي لمسجيػؿ وكمسػة )الصالبػاف( جػاءت بعػجه، 
 فيي نائب فاعل مخفػع وعبلمة رفعو األلف ألنو مثشى .

... فػػي اسػػتجػابو أمػػاـ المجشػػة االنزػػباشية فػػي الكميػػة ...  أجػػاب  -3
مػػغ الصػػبلب ، ولػػع يعتػػجي الصالػػب أنػػو ال صػػحة لسػػا ذكػػخه الذػػاىج 
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: لظ بقائو في الداحة ضػعف والرػػابعميو أبًجا[ ، وليذ معشى ذ
 لع يعتجل عميو .

يػػاء )يعتػػجي( سػػبقو حػػخؼ الجػػـد ألّف الفعػػل السزػػارع السعتػػل بال
، وحكسػػو الجػػـد وعبلمػػة جدمػػو حػػحؼ حػػخؼ العمػػة )اليػػاء( ، )لػػع(

 والخصأ اآلخخ ، حيغ قاؿ...
احة ضعف ، فكتابة اليسدة في كمسة ليذ معشى ذلظ بقائو في الد

)بقائو( عمى نبخة )الكخسي( خصأ إذ الرػاب أف نكتب : )بقػاءه( ، 
وىي خبخ ليذ مشرػػب وعبلمػة نرػبو الفتحػة جػاءت بعػج سػاكغ 

 ىػ األلف .
 : ُّ  ايطًَّ

 الصبل : الػلج مغ ذوات الطمف ، والجسع أشبلء . -
سسي شعملًيػا ألّنػو ُيصمػى أي الَصمي  : الرغيخ مغ أوالد الغشع ، وإنسا  -

تذػػّج رلجُمػػو بخػػيط إلػػى وتػػج أياًمػػا . وجسعػػو ُشميػػاف : مثػػل رغيػػف 
 وُرغفاف .

***** 
 يقاؿ : سشة جساني وسبعيغ السيبلدية .  -

 وال يقاؿ السيبلدي 
 ألّف الكمسة ، صفة والرفة تتبع السػصػؼ في التحكيخ والتأنيث . -

 كسا يقاؿ : عاـ جسانية وسبعيغ السيبلدي .
 وال يقاؿ السيبلدية ، لمدبب نفدو .
****** 
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 يقاؿ : يقاـ احتفاؿ كبيخ في قاعة السجرسة . -
 وال يقاؿ : ميخجاف .

***** 
يقػػاؿ : حػػجث ذلػػظ فػػي شػػيخ تذػػخيغ األوؿ ، وسأسػػافخ فػػي شػػيخ  -

تذػػخيغ الثػػاني ، وأعػػػد فػػي مشترػػف كػػانػف األوؿ ، أو فػػي بجايػػة 
 كانػف الثاني .

وال يقاؿ : في شيخ تذخيغ أوؿ ، او تذخيغ جاني ، أو كانػف أوؿ  -
 أو كانػف جاني .

ألف الكمسػات الستكػػخرة ، تذػػخيغ ، كػػانػف ... ىػػي صػػفات لسعػػارؼ  -
سػػػبقتيا وىػػػي األشػػػيخ لػػػحلظ يجػػػب أف ُتعػػػّخؼ بػػػاأللف والػػػبلـ ألف 

 الرفة تتبع السػصػؼ في التعخي  .
يقاؿ : الفخيػه األوؿ ، وال وكحلظ الحاؿ بالشدبة لمختبة العدكخية ، 

 يقاؿ : أوؿ لمدبب نفدو .
***** 

 يقاؿ : بعث فبلف بيجية ... أو ببخقية . -
 وال يقاؿ : ىجية ، بخقية . -
ألّف اليجيػػة أو البخقيػػة ، ال تشبعػػث بشفدػػيا ،ػػػ أي ال تدػػيخ بشفدػػيا  -

 شبغي أف يكػف معيسػا مبعػػث ، وىػػ السفعػػؿ السقػجر ، والتقػج خ 
 باليجية.بعث إليو رسػاًل 

***** 
سعة )بفت  الديغ( بسعشى ، إنداف . :يقاؿ -  مميػف نعدع
 وال يقاؿ : نْدسة )بدكػف الديغ( ألّف ىحه المفطة تعشي : -

 الخي  ، اليػاء .
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 يقاؿ : الستػفى . -
 وال يقاؿ: الستػفي  -

***** 
 فبلنة عزػة . :يقاؿ -
 وال يقاؿ: فبلنة عزػ . -
، كسػػا قيػػل فػػي الذػػمػ إّف العزػػػ ُنقػػل مػػغ االسػػسية إلػػى الػصػػفية  -

 وىػ العزػ )شمػة( وفي الثبج وىػ الػسط )جبجة( .
 ( ))تقمجىا شمػة مغ جيشع(( كسا قيل أيزًا :وكقػؿ الشبي ) -
الكػاكػػػػب : الػػػػشجع ، يقػػػػاؿ كػكػػػػب وكػكبػػػػة ، وبيػػػػاض وبياضػػػػة ،  -

 وعجػز وعجػزة، ومشدؿ ومشدلة .
 وعمفيو نقػؿ : مج خ ، مج خة ، وزيخ ، وزيخة  -

***** 
 : رأس مالو ألف د شار .يقاؿ  -
 وال يقاؿ : رأسسالو ألف د شار . -
 يقاؿ : الخأس مالية . -
 وال يقاؿ : الخأسسالية . -

***** 
 يقاؿ : السخيس في حالة خصخة ، الشسخ حيػاف خصخ . -
 وال يقاؿ : خصيخة ، خصيخ . -

***** 
 يقاؿ : نحيع بيشكع وفيكع . -
 وال يقاؿ : نحيع عميكع . -
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االسػػػتعبلء والتدػػػمط واألذى فػػػي األعػػػع األغمػػػب ألّف )عمػػػى( تفيػػػج  -
 فسعشى نحيع عميكع : ىػ نشذخ أخبارًا سيإة وأوصافًا قبيحة لكع .

***** 
 يقاؿ : رفع السػضف إلى الجرجة األولى . -
 وال يقاؿ : تخفع إلى .... -

***** 
 نيداف . ٕٔيقاؿ : السػافه  -
 نيداف . ٕٔوال يقاؿ : السػافه في  -

***** 
 إليو الػزارة بسيسات كبيخة في الخارج .يقاؿ : عيجت  -
 وال يقاؿ : عيجت إليو الػزارة بسياـ كبيخة في الخارج . -

***** 
 يقاؿ : الستشده ، فبلف ُمشده عغ العيػب . -
 السشتده ، فبلف ُمشده مغ العيػب : بعيج عشيا . :وال يقاؿ -
 يقاؿ : أنعع الشطخ في القزية . -
 وال يقاؿ : أمعغ . -

***** 
أصػػػب  ابػػػغ أخيػػػظ صػػػحافيًا ، والرػػػحفي : الػػػحي يرػػػح  يقػػػاؿ :  -

 أخصاء الرحف .
 وال يقاؿ : أصب  ابغ أخيظ صحفيًا. -

***** 
 يقاؿ : إلى أقداـ السج خية كافة . -
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 وال يقاؿ : إلى كافة أقداـ السج خية  -
ألّف كمسة )كافة( ال تزاؼ ، وال تجخل عمييا البلـ ، بل تأتي دوًما 

 لحاؿ : قاؿ تعالى في آخخ الجسمة مشرػبة عمى ا
  ًة ْؾِؿ َكآف  ـَ آَمـُقْا اْدُخُؾقْا يِف السِّ ا ال ِذي َ َوَقاتُِؾقْا  . وقاؿ تعالى :  َياَأُّيُّ

ةً  ًة َكََم ُيَؼاتُِؾقَكُؽْؿ َكآف  كَِع َكآف   . ادُْْػِ
***** 

 يقاؿ : نذيخ إلى كتابشا ... كتابكع السخقع ... والسؤرخ في ... -
نذػػيخكع إلػػى كتابشػػا... باإلشػػارة إلػػى كتػػابكع السػػخقع ... وال يقػػاؿ:  -

 والسؤرخ في ...
***** 

 ...... بخقيتكع السخفه أنسػذج مشيا يقاؿ : كتابكع السخفقة صػرتو -
تكع السخفقػػػة أنسػػػػذج وال يقػػػاؿ : كتػػػابكع السخفػػػه صػػػػرتو ... بػػػخقي -

 ...مشيا
***** 

أسػػساؤىع أو يقػػاؿ : السجرجػػة أسػػساؤىع أو أسػػساؤىغ ... السػػحكػر  -
 أسساءىغ .

وال يقػاؿ : السػحكػرة أسػسائيع ػػ أسػسائيغ ... السجرجػة أسػساءىع  -
 أو أسساءىغ .

***** 
 يقاؿ : مجسػعة مغ السيشجسيغ األكفياء . -
 وال يقاؿ : األكفاء أو األكّفاء . -
 ىي جسع )كفّي( أي صاحب خبخة وكفاءة  :ألّف )أكفياء( -
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 مثل : أولياء ، كفيء : أكفاء  -
 اء : فيي جسع ك ء ، والكفء ىػ السثيل أو الشطيخ .أما أكف -
 أما أكفاء : فيي جسع كفيف . -
 مثل : أشباء ، شبيب ، أشجاء ، شج ج  -

***** 
 يقاؿ : أنا برفتي مدمًسا ال أكحب . -
 وال يقاؿ : أنا كسدمع ال أكحب . -

 ألّف الكاؼ لمتذبيو فكيف تذبو نفدظ بشفدظ؟
***** 

 يقاؿ : عشجي ممحػضة . -
 يقاؿ : عشجي مبلحطة .وال  -
ألّف الكمسػػة مػػغ )لحػػع( ولػػيذ مػػغ )الحػػع( ، واسػػع السفعػػػؿ مػػغ  -

 الثبلجي يكػف عمى وزف مفعػؿ .
***** 

 يقاؿ : ىحا  ـػ مبارؾ ، ونجاح مبارؾ . -
 وال يقاؿ : مبخوؾ . -
ألّف مبػػخوؾ اسػػع مفعػػػؿ مػػػغ الفعػػل )بػػخؾ( ، أي بػػخؾ الجسػػػل أو  -

 . بخكت الشاقة ، والرػاب يقػؿ : )مبارؾ(
 بارؾ هللا الذيء وفيو ، وعميو جعل فيو الخيخ والبخكة . -

***** 
 يقاؿ : أنت بسشدلة أخي ػ بسكانة أخي . -
 وال يقاؿ : أنت بسثابة أخي . -

 ألّف السثابة ىي السكاف الحي يجتسع الشاس فيو بعج تفخؽ .
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 فاسلاخ يف األخغاء اٌٍغىَحاملتؼض 
 

الذػػعخ وقالػػت فيسػػا قالتػػو :  بيتػػًا مػػغحػػجى خخيجػػات المغػػة العخبيػػة، قػػخأت إ
 ... نن  (ٔ)تعحبشي السميحةل ... بكدخ التاء في )السميحة(

 ومقجـ البخنامج نفدو، قخأ الحخؼ )ز( حخؼ الداءن وليذ الداينن  -
 ( ، قػػػػاؿ : مالػػػػظ بػػػػغ انػػػػذ؟ والرػػػػػاب :  وعػػػػغ خػػػػادـ الخسػػػػػؿ )

 ؟ وقاؿ : الف مبخوؾ، والرػاب مبارؾ.  انذ بغ مالظ
 وفي رصجنا لمبخنامج ... قالت احجى السذتخكات :  -

. )  )السكاف الحي يرعب الشػـع فيو( بفت  )الشـػ
 .  (ٕ)فيو/ألّنو فاعل والرػاب : الشػـُ 

ومغ السأساة التي رصجتيا، قػؿ أحج السذػتخكيغ فػي البخنػامج بعػج أْف   -
ؾ سػػألو السقػػجـ عػػغ أخػػػات )كػػاف( أجػػاب السذػػتخؾ بػػػ )إّف( ... جػػع أدر 

أبػه اإلعبلمي السذتخؾ معو ليرح  خصػأ ابشػو فأجػاب إّف مػغ أخػػات 
 نن  (ٖ) )كاف( فقاؿ )لعل(

 وفي احجى الفزائيات قالت محيعة نذخة األخبار :  -
 شكا ذوي السعتقميغ ننن   
 السعتقميغ. ذوو والرػاب :  شكا   

                                           
 . ٕٕٓٓ/ٓٔ/٘بخنامج )عائمتي تخب ( ، في  (ٔ)
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٜٔبخنامج نفدو ، في ال (ٕ)
 .ٕٕٓٓ/ٜ/ٕ٘، في البخنامج نفدو  (ٖ)
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وفي أحج البخامج عمى الفزػائية نفدػيا قػاؿ: السذػتخؾ فػي التقػجيع مػع  -
 زميمتو : 

 جسيع الجخاجيع السػجػد غ في ىحا السدتشقعننن   
 السدتشقع. ىحا في السػجػدة الجخاجيع والرػاب : جسيع

وفػػي نذػػخة أخبػػار احػػجى الفزػػائيات قػػاؿ السػػحيع : اعتقػػاؿ مػػجراء فػػخوع  -
 السرخؼ الدراعي ...

 مج خي... والرػاب : اعتقاؿ
 

 مػغ فػيس( فعمػى السؤسدػات اإلعبلميػة  ٌس ىحه األغبلط ىي )غػي
والػػجوائخ الحكػميػػة ، أف تػػػلي االىتسػػاـ لمحفػػاظ عمػػى ىيبػػة تمػػظ 

 .إف ُأىسمت المغة وعمػميا السؤسدات والتي ُتزعف مغ شأنيا 
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 عالمات الرتقيم 

 

  قػػجر كمسػػة مػػغ الدػػصخ ال  بػػجأ أوؿ الكػػبلـ مػػغ أوؿ الدػػصخ، بػػل يجعػػل
 خاليًا جع  بجأ في الدصخ.

 .تػضع ).( الشقصة في آخخ جسمة تع معشاىا 

 .تػضع )؟( عبلمة االستفياـ في نياية الجسمة االستفيامية 

  تػضع )ن( عبلمة التعجب بعج الكمسات والجسل التي تجؿ عمػى التعجػب
و مػػا أو األمػػخ أو الشيػػي أو الفػػخح أو الكػػجر أو الخػػػؼ أو االسػػتيداء أ

 شاكميا.

  )) (( ضسغ الكبلـ. اليبلالف لكل عبارة نقمت بشريايدتعسل 

  تػضع نقصة التعميه )...( لمجاللػة عمػى أّف فػي مكانيػا كبلمػًا محػحوفًا
لعجـ الحاجة إلى ذكخه، سػاء وقع في أوؿ الكبلـ أـ فػي وسػصو أـ فػي 

 آخخه ويزاؼ )أل ( بعج الشقط إذا ححؼ مغ آخخ الكبلـ.

 فاصػػمة بػػيغ الجسػػػل والسفػػخدات السعصػػػؼ بعزػػيا عمػػػى تػضػػع )،( ال
 بعس وتػضع أيزًا بعج السشادى.

  تػضػػػع )؛( الفاصػػػمة السشقػشػػػة، لمفرػػػل بػػػيغ جسمتػػػيغ متػػػخادفتيغ، أو
 متخابصتيغ في عبارة واحجة.

 .تػضع ):( الشقصتاف لمجاللة عمى أف بعجىا قػاًل أو تفديخًا 

 ( الذػػارحة فػػي السحادجػػات قبػل كػػبلـ -وضػع ) الستحػػجث، لمجاللػػة عمػػى
  تغييخ الكبلـ وتدتعسل أيزًا قبل الجسمة السعتخضة وبعجىا.
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 مئة اسم من األعالم ومعانيها
 

 رشا : شفل الزبية عشجما يقػى عمى السذي. -1

 خػلة : الغداؿ أو الطبية. -2

باؿ . -3  عبمة : السخأة مستمإة الجدع، السكتشدة، وجسعيا ععْببلت وعل

مػاف : ماء السصخ.سمػى : نػع مغ الصيػر،  -4  وىػ العدل أيزًا، والد 

 ليمى : اسع لمخسخة، وأيزًا : حالة الشذػة أو بجاية الدكخ. -5

 فيج : الشسخ. -6

أـ كمثـػ : الكمثـػ : ىػ الػجو السستم ، وأـ كمثـػ ىػي صػاحبة الػجػو  -7
 مستم  الخج غ.

 زرياب : ىػ شيخ أسػد جسيل الرػت. -8

األنػػف عػػغ الػجػػو مػػع خشدػػاء : ىػػي الطبيػػة، والخػػشذ : ىػػػ تػػأخخ  -9
ارتفػػاع فػػي أرنبػػة األنػػف، وكانػػت تساضػػخ الذػػاعخة السعخوفػػة واسػػعة 

 العيشيغ انفيا اخشذ.

 ىيثع : ابغ الشدخ أو العقاب . -11

اخصػػل : شػيػػل األذنػػيغ مدػػتخخييسا، واألخصػػل ىػػػ الذػػاعخ غيػػاث  -11
 التغمبي ولقبػه باألخصل ألنو كاف صاحب أذنيغ كبيختيغ.

تعشػػػي الشخمػػػة الرػػػغيخة أو الشخمػػػة غيػػػخ ليشػػػة : بالتػػػاء السخبػشػػػة :  -12
السثسخة. قاؿ تعالى : ))وما قصعتع مغ ليشة أو تخكتسػىػا قائسػة عمػى 

 أصػليا فباذف هللا((.

 عدة : ىي صفة البشة الطبية سخيعة الجخي. -13

 عشتخ : نػع مغ الحباب األزرؽ كبيخ الحجع. -14
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سػػيا: اسػػع كػكػػب بعيػػج جػػجًا وترػػعب رؤيتػػو، وىػػػ بعكػػذ القسػػخ  -15
 والػاض .القخيب 

ندػػخيغ : اسػػع عخبػػي مػػغ اصػػل فارسػػي، وىػػػ ورد أبػػيس عصػػخي  -16
 الخائحة، ومفخدىا )ندخيشة(.

 زىخاء : مذخقة الػجو، البيزاء، السدتشيخة. -17

زىيخ : ىػ األبيس السشيػخ مثػل الدىػخة البيزػاء، وىػػ ترػغيخ زىػخ،  -18
 ويقاؿ فبلف أزىخ أو زاىخ أي : ابيس المػف.

ب : ىػػ السػاء العػحب ومفخدىػا : رباب : ىي الدحب البيزاء، والخب -19
 ربابة، وتصمه أيزًا عمى آلة مػسيقية )الخبابة(.

لسيػػاء : المسػػى : ىػػػ الدػػػاد فػػي بػػاشغ الذػػفة وىػػػ مػػغ عبلمػػات  -21
 الجساؿ عشج العخب.

عػػجف : صػػفة معشاىػػا اإلقامػػة أو الخمػػػد، وجشػػات عػػجف ىػػي جشػػات  -21
 الخمػد.

لتاسػػػع، خجيجػػػة : الخػػػجيج : ىػػػػ الصفػػػل الػػػحي  ػلػػػج قبػػػل الذػػػيخ ا -22
 وجسعيا خجج.

عاتكػػة : ىػػي التػػي تيػػتع بديشتيػػا وتكثػػخ مػػغ الصيػػب، ويصمػػه أيزػػًا  -23
 عمى، الديجة الكخيسة وعمى السخأة صافية المػف.

 فخاس : األسج . -24

 يعقػب : ىػ ذكخ الحجل وجسعيا يعاقيب. -25

 ساىخة : وجو األرض. -26

 الباسل : األسج . -27

 السآلف.جعفخ : الشيخ الرغيخ، والكبيخ الػاسع، أو الشيخ  -28
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 جشاف : القمب. -29

 جػاد : الدخي والدخية. -31

 حديب : ما آلبائو شخؼ جابت، متعجد الشػاحي. -31

 حميع : مغ يأمخه عقمو باألناة. -32

 حػراء : الحػر : اف يذتج بياض العيغ، وسػاد سػادىا، وتدتج خ . -33

عػػيغ ضسيػػاء : -شػػفة ضسيػػاء : ذابمػػة فػػي سػػسخة-ضسيػػاء : الدػػسخاء -34
 ساؽ ضسياء : قميمة لمحع. –يمة المحع رقيقة الجفغ لثة ضسياء : قم

د. -35  أدىع : األْسػع

ْبل، وما كاف مغ زماـ عمى انف. -36  رسغ : الحع

 سخحاف : الحئب واألسج. -37

 سسيع : كثيخ الدسع. -38

شاف : نعْرُل الخم  . -39  سل

 سائج : الديج . -41

 شياب : شعمة مغ نار ساشعة، والساضي في األمخ. -41

 شيج : العدل. -42

 والجنذ.شاىخ : التقي مغ الشجاسة  -43

 عديد : ضج الحليل. -44

يُدػف )وتزع سيشو(. -45  عيدى : اسع عبخاني، أو سخياني وجسعو عل

الشيػخ الرػغيخ والغػج خ :  –غج خ : القصعة مغ الساء يغادرىا الَدْبل  -46
 الديف.

 غفػر : ساتخ. -47

 الدشا : ضػء البخؽ، ونبت  تجاوى بو. -48
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 فؤاد : القمب. -49

فخيػػػػجة : الجػػػػػىخة لػػػػحىب والفخيػػػج : الذػػػػحر يفرػػػػل بػػػػيغ المؤلػػػؤ، وا -51
 .الشفيدة

 فخدوس : األودية التي تشبت ضخوبا مغ الشبت أو البداتيغ. -51

فػػخزدؽ : الخغيػػف يدػػقط فػػي التشػػػر، وىػػػ لقػػب الذػػاعخ ىعّسػػاـ بػػغ  -52
 غالب وجسعو: فخازؽ، والقياس : فخازلد.

 فارس : راكب الفخس. -53

 فلخلْنج : الديف. -54

 فيج : سبع معخوؼ. -55

 لبيب : العاقل . -56

 يحمه بيا.مػسى : أداة  -57

 ميداف : الستبختخ في سيخه. -58

 نجيب : الكخيع، الحديب . -59

نجج : مػا  شجػج بػو البيػت مػغ ُبُدػط، وفعػخعش ووسػائج جسعيػا ُنُجػػد،  -61
 ونلجاد.

 الشجف : مكاف ال يعمػه الساء. -61

 نجبلء : واسعة العيغ. -62

خ  . -63  نجػى : الدّل

 نجيع : السشادـ . -64

 نح خ : الحي ُيْخُبخ مع تخػي  مغ العقاب. -65

 يع : الخفس والَجععة والساؿ كالشعسة.نع -66

 نعسة : السدخة، واليج البيزاء الرالحة كالشعسى. -67
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نيى : الشعيى : والشّليى )بفت  الشػف وكدخىا( الغج خ أو شبيو وُنيى  -68
 : العقل.

 اليبلؿ : ُغَخة القسخ. -69

بيجاء : السفازة سسيت بحلظ ألنيا تبيج سػالكيا وسػسيت مفػازة تفػاؤاًل  -71
 بشجاتو.

 ء : وىي الحئبة، والحسامة .ورقا -71

 رلشاء : الحبل . -72

 حاتع : القاضي، والغخاب األسػد. -73

 حيجر : مغ أسساء األسج. -74

يج : مغ كاف قميل الشـػ وىػ األرؽ. -75  سياد : الد 

 عثساف : فخخ الُحبارى، وفخخ الثعباف. -76

مياف : الزخع، والصػيل، والشاقة السذخفة. -77  عل

معٌع لسغشية  -78  مذيػرة.عخفاف : السعخفة، وعع

عراـ : العرػاـ : ىػػ مػغ الػجلػ أو القخبػة، الخبػاط الػحي تذػج بػو،  -79
 ومغ الػعاء القخبة التي يعمه بيا، جعسو )عراـ( بمفع السفخد.

 سمصاف : لو معشياف : األوؿ : الحجة والبخىاف،  والثاني : الػالي. -81

 بعخاء : تبخأ فبلف مغ كحا فيػ بخاء. -81

والحيات، ويصمه عمػى الخجػل دروير : الحاوي الحي يجسع األفاعي  -82
 الداىج العابج.

 باف : شجخ معخوؼ. -83

 ىياـ : مغ معانيو أنو داء يريب األبل يكدبيا العصر. -84

 ُسياـ : )بزع الديغ( داء يريب االبل. -85
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 شحا : حجة ذكاء الخائحة. -86

 شجغ : اليع ، والحدف، والغرغ السذتبظ. -87

 رغج : واسعة شيبة. -88

 رنا : أداـ الشطخ. -89

( أي ال بعخْحتع وىػ دعاء مخيع : مغ راـ   -91 خيع أي بخح، يقاؿ )ال رلمتع
 باإلقامة أي ما زللتع مقيسا.

 سجى : داـ وسكغ. -91

 سخى : سار ليبل. -92

 سشاء : مغ الخفعة والسشدلة . -93

 غادة ، غيجاء : امخأة ناعسة. -94

 جخيا : نجع مغ نجـػ الدساء. -95

 السحسج : الحي كثخت خرالو السحسػدة. -96

اكب، وىػ كل شيء تبع شيإًا، وىػ ردي  : ىػ الحي  خكب خمف الخ  -97
ل والعجد.  الكعفع

 صسج : الديج ألّنو ُيْرسعج إليو في الحػائج أي يقرجه. -98

 شبلؿ : جسع )شل( وىػ أضعف السصخ. -99

 ميا : البقخة الػحذية، وىػ البمػرة أيزًا. -111
 

 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 

 ذذسَثاخ ػًٍ ِا عثك 
 ِٓ ِىضىػاخ
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 واملضَذ اجملشد اٌثالثٍ اٌفؼً ػًٍ ذذسَثاخ
 تاهلّضج وِا اشرك ِٕهّا :

 :األٍٚ  ايتدزٜب

 : الجسل اآلتية بسلء الججوؿ اآلتي السصمػب في أجب عغ
 .بيجية ابشو وعج -1
 .نقػده ععجَ  -2
 .الخارج مغ عاد -3
 .شػره عجا -4
 .صاحبوإلى  الكتاب أعاد -5
 .ميشجًسا ليكػف  نفدو أعج -6
 .الدميع السخيس أعجى -7
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 :ايجاْٞ  ايتدزٜب

 

 تحتيػػا خػػط ، التػػي الكمسػػات فػػي قصػػع( )وصػػل، اليسػػدة نػػػع حػػجد
 :بالذكل واضبصيا
 
 .الرػاب وأليسشا وأرشجنا، ،اىجنا رب -1
 .الستفػقات الصالبات بيغ مغ ابشتو كانت -2
 .رزقظ فيس مغ اعصشا الميع -3
 .الباشل عغ واقرخ الدفخ، حيغ صبلتظ اقرخ -4
 .قػلظ في واصجؽ لخرػمظ، المـػ أقل -5
 .خط تحتو ما اعخب -6
 .مطمـػ إني انرفشي -7
 .القتاؿ لػ   اقتخاًحا قجـ العخاؽ -8
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 :ايجايح ايتدزٜب

 

 الجسػػل فػػي تحتيػػا خػػط التػػي األفعػػاؿ فػػي السزػػارعة حػػخؼ اضػػبط
 :اآلتية
 .عدمو عغ  ثشيو أفْ  يدتصع لع -1
ج وسيمة عغ البحث يجب -2  .دجمة ماء ضياع مغ تحل
 .فيست ما يعشي ال كبلمي -3
 .الجالء مع بجلػؾ تمقي أف يجب -4
 .بذػش بػجو صجيقظ تمقى أف يجب -5
 .األوسط الذخؽ  بسشصقة السخاشخ تحجؽ -6
 .والكحب بالتدمط تجمغو الشائب ترخفات -7
 .الجولي لئلرىاب نحعغ لغ -8
 .اإلىساؿإلى  الديت بقعة يعدوف  الخبخاء -9
 .راكب مإة عغ يقل ال ما تقل الدفيشة كانت -11
 .بغشيستو الدارؽ  يفمت أال يجب -11
 .اإلرىابية السسارسات تج غ الستحجة األمع -12
 اعتقمػػػت القزػػػية فػػػي تحقيًقػػػا يجػػػخي  العػػػاـ الشائػػػب كػػػاف بيشسػػػا -13

 .السجخميغ الذخشة
 .عجـ التبح خ في الدمع بالسػاششيغ تييب التجارة وزارة -14
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 .احتخاـ كل ألساتحتيع يكشػف  الصبلب -15
 .حقظ عغ تغفل أالّ  يجب -16
 .خرسظ حجج تغفل أالّ  يجب -17
 .مجتسعو مع بالخاحة الدػي  اإلنداف  شعع -18
 .تحرى ال بشعع اإلنداف عمى هللا  شعع -19
 .نفًعا العشاد يججيظ لغ -21
 .السؤلع الػاقع الحكػمة لتخى  تفيه أف نتسشى -21
 .العرابات تذشيا عشف مػجة تدػد -22
 .في الحرػؿ عمى مقعج في البخلساف يخفهالشائب  -23
 .بالدػية أبشائو بيغ مالو يقدع -24
 .الشاخبيغ سجل في اسسظ تثبت أف يجب -25
 .الجراسة والشجاح في  ثبت أف الصالب عمى يجب -26
 .الدواج عقج عمى تذيج أف يدعجني -27
 .الستطاىخيغ عمى بالبلئسة تشحى الحكػمة -28
 .محاضخاتيع حزػر عغ الصبلب يزخب أف يجػز ال -29
 .الحائط عخض الحاقج غ بكبلـ تزخب أف يجب -31
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 :ايسابع ايتدزٜب

 أنػػت اضػػبصيا نصقيػػا، فػػي الخصػػأ يكثػػخ تحتيػػا خػػط التػػي الكمسػػات
 .الرحي  نصقيا لتبيغ بالذكل
 .الذامل الدبلـإلى  التػجو الجوؿ عمى متعيًشا أصب  -1
 .الجولييغ السحكسيغ ببعس استعاف -2
 .السعجـ الفبلح تسميظ -3
 .اآلالؼ الستػفيغ عجد جاوز -4
 .الخجل عمى مقترًخا ُيععجّ  لع االنتخابي الحه -5
 .والسعجات باألسمحة الجير جيد -6
 .متبادلتاف كمستاف الحفل في ألقيت -7
 .وواجباتو حقػقو يعخؼ أف فخد كل عمى الستعيغ مغ -8
 .الستقاشعة الكمسات حل الكثيخوف  يحب -9
 .الشذاط أنػاع بسختمف يقـػ -11
 .السختمصة السجارس مغ كثيخ في العخاؽ  ػجج -11
 .مددوجة سخقة بعسميات يقـػ لز ضبط -12
 .السجقع فقخه نتيجة مصبه يأس في يعير -13
 .السبخزيغ الذعخاء بجر شاكخ الدياب مغ -14
 .السختدقة الجشػد مغ عجًدا الستحالفة القػات أسخت -15
 .مشتطسة برػرة اليػمية الخياضة يسارس -16
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 .السحتذسة الثياب مدمسة لبذ كل امخأة عمى -17
 .اتجاىاتو في متسيد شابع فخد لكل -18
 .ممغى الكتاب مغ الفرل ىحا -19
 .العخبية الداحة عمى السدتججة التصػرات مبلحقة يجب -21
 .االتحادإلى  لمجعػة اآلف مبلئع غيخ العخبي الدياسي السشاخ -21

 

 :اخلاَظ ايتدزٜب

 ىػػػي كسػػػا األخبػػػار نذػػػخة مػػػحيع نصقيػػػا تحتيػػػا خػػػط التػػػي األفعػػػاؿ
 :أخصاء مغ فييا ما أصم  .مزبػشة
 .العالع أنحاء شتى مغ وفلجوا الح غ -1
 .لمصاقة تخشيج مغ الخميج أزمة عغ نُتجع  ما -2
ع الحي الدلداؿ -3  .بخاكيغ مخعبة عغ نجل
 .ضاربة قػة أكبخ نسُمظ نحغ -4
 .الجسعة صبلة التمفاز سيشقلل -5
 .بالصسأنيشة الذعػب فييا تشُعع -6
 .الحياة تعُسّذ  سياسة -7
 .شخ ا لمعجو يعْزُسخ ال -8
 .فائجة أي ُيْجشي أف دوف  -9
 .جج جة مبادرة تعُعجّ  ببلده اف -11
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 .السعارؾ مع العجو تشُذب عشجما -11
د حتى -12  .عغ تصبيه القخارات نعجع
خلىا أنو الحدابات كل تؤكج -13  .سيخدل
غُ  لغ -14  .العجو اندحبإذا  ىجػًما تعذل
 .إيجابية نتائج عغ االجتساع يعْدفلخع  أف نتسشى -15
 .السعتجي ضج القػة استخجاـ مغ يعقلبو وما -16
 .انتقامي ردإلى  تعُسجُ  أال -17
 .ذكخىا عغ والقمع المداف يعُعف   -18
جت بسيسة نقـػ إنشا -19  .الستحجة األمع بيا إليشا ععيع
 .رئيذ الجسيػرية عمى تػقيع القخار ُ ْثغ لع ذلظ لكغ -21
 .العقل صػتإلى   عْشرت ال لساذا -21
ؿْ  لع الخصخ -22  .تجميخ العجو بعج  عدع
خىا معخكة -23  .تبجأ أف قبل العجو خعدع
 .بيغ البخلسانييغ انقداـ إيجاد في يعْفمع  لغ -24
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 واجلّغ اٌرثُٕح ػًٍ ذذسَثاخ
 

 :األٍٚ ايتدزٜب

 :البلـز التغييخ عسل مع اآلتية الكمسة جغل  -1
حعى -ُأْخخعى  -أعمى -ُبْذخعى  -عرا -فعْتػعى       .أفعى -حدشاء -رع
 :البلـز التغييخ عسل مع سالًسا مؤنث جسع اآلتية الكمسات اجسع -2
 .زكاة - قشاة - ُأْخخعى  - دعػى  - فعْتػعى  - فتاة - فبلة - حراة    
 الجسػػع واو قبػػل مػػا واضػػبط سػػالًسا، مػػحكخ جسػػع اآلتيػػة الكمسػػات اجسػػع -3

 .بالذكل
 .مدتجعع  -مدتجًعى -مقتجع  -أسسى -مرصفى    
 

 :ايجاْٞ ايتدزٜب

 بالذػكل اضػبط سػالًسا، مػحكخ جسػع التي تحتيا خط مجسػعػة الكمسات -1
 :مشيا الياءأو  الػاو قبل ما
 .الكمية في السخقليغ لكل تيانيشا -أ
 .السعتجل غ يحب ال هللا إف -ب
 .بالفخقة مبتُمػف  العخب نحغ -ج
 .الحهإلى  ميتُجوف  -هللا بسذيإة- إنا -د

 .هللا ألمخ مخجعػف  وآخخوف  -هـ
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 .فذخ شخ ا وإف فخيخ، خيًخا إف أعساليع، عمى مجاُزوف  الشاس -و
 الحػخفيغ اضػبط. سػالًسا مؤنػث جسػع التي تحتيا خط مجسػعة الكمسات -2

 :جسع كل مغ األوليغ
 .السجنية الخحبلت عجد زاد -1
 .أخخى  جمدات األولى الجمدة أعقب -2
 .السعارؾ مغ عجة جػالت الستكخر الخفس حراد كاف -3
 .فخض اإلراداتإلى  الخامية الجعػات عمًشا رفس -4
 .الرادقة التػبات يقبل هللا إف -5
 .الجشات روضات في السؤمشػف  -6
 .كدخات إال الخبد مغ يجج ال -7
 .غاضبة نطخاتإليو  وجو -8
 .السجتسع زىخات مغ فتاة ىي -9
 .لبمجه الػاسعة خبخاتو قجـ -11
 .مؤخًخا الياتفية الخجمات تحدشت -11
 .السصخ مغ قصخات تداقصت -12
 .العخبية إلى أوروبا  اليجخات تػالت -13
 .إفصاره في بيزات جبلث أكل -14
 .مترمة لفتخات السعارؾ استسخت -15
 .القتاؿ حػمات خاض -16
 .أصابعو برسات مغ عميو تعخؼ -17
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 .ليمة كل أرؽ  نػبات تشتابو -18
 

 :ايجايح ايتدزٜب

 :يأتي مسا جسمة كل أماـ (×) خصأأو  (ص  ) عبلمة ضع
 .سشتيغ استسخت حخب معاناةع  تحسل -1
 .الستدابقيغ عغ األوليتاف الجائدتاف حجبت -2

 .الخارجي العالعإلى  الفزاء رلْحبلت تكخرت -3
 .العطستيغ الجولتيغ لزغػط الخزػع عجـ يجب -4
 .السدتعسخيغ ضج بثعْػرات العخاقي الذعب قاـ -5
 . جيو بكمتى يعسل كاف -6

 .حياتو في كثيخة أعباءع  تحسل -7
 .عمييا الدكػت ير  ال أشياءُ  ىشاؾ -8
 .األعجاء مكائج تجشب -9
 .نػمو مغ ففدع عالية أصػاتع  سسع -11

 .معافليغ السخضى أصب  -11
ْسبلت القلياـ واصل -12  .وقائية بحع
وعات المرػص نيب -13  .البمج جعخع
 .اإلرىابييغ بذعارات  شخجعػف  مشا البمياء بعس  داؿ ما -14
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 اإلعٕاد ػًٍ ذذسَثاخ
 

 :األٍٚ ايتدزٜب

 :يأتي فيسا الشاقز أكسل
 :لمذخ( فتى يا تعْدعع  )ال -أ

 .لمذخ فتاة يا....... ال
 .لمذخ فتيات يا........ ال
 .لمذخ فتياف يا.......ال

 :آجارىع( يسحػ أف )حمف -ب
 .آجارىع....... أف حمفػا
 .آجارىع........أف حمفغ

 :مكانو( في بقي )الجشجي -ج
 .مكانيسا في.......... الجشجياف
 .مكانيسا في.......... الجشج تاف
 .مكانيع في.......... الجشػد

 :الحادث( مغ نجا )الصفل -د
 .الحادث مغ........... الصفبلف
 .الحادث مغ.......... الصفمتاف
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 .الحادث مغ........... األشفاؿ
 .الحادث مغ............ البشات

 :ركبتيو( عمى يجثػ )األسيخ -هـ
  ............األسيخاف
 ...................األسيخات
 ...................األسخى 

 :السشاسب( الػقت في عسمظ تشو لع )أنت -و
 .................أنتل 
 .................أنتع
 .....................أنتغ

 

  :ايجاْٞ ايتدزٜب

 :التخسة( مغ تشج الصعاـ مغ )قمل -أ
 مػا وغيػخ أخػخى، مخة الحكػر ولجسع مخة، اإلناث لجسع األمخ اجعل

 . مـد
 :إساءتو( وانذع  خرسظ عغ )اع ُ  -ب

 السؤنػػػث، وجسػػػع السػػػحكخ، والسثشػػػى السؤنثػػػة، لمسفػػػخدة األمػػػخ حػػػػؿ
 . مـد ما وغيخ السحكخ وجسع

 .والج غ( باّلمغة تتعمه صعػبات أوربا في العخب ) مقى -ج



 تدزٜبات ع٢ً َا ضبل َٔ َٛضٛعات 

122 

 .مدتػاىغ( رفعإلى  الصالبات )تدعى
 .أشفاليغ( عمى األميات )تحشػ
 فػي الفعػل واضػبط اسػسية، جسمػةإلػى  الدػابقة الفعمية الجسمة حػؿ

 :الكامل بالذكل جسمة كل
 .أوالدىع( عغ يعفػف  )اآلباء -د

 .أوالدىغ( عغ يعفػف  )األميات     
 .صحيحة كتابتيا وأعج جسمة كل عمى" لغ" الشرب أداة أدخل
 .بسالظ( تدخػ )أنتع  -هـ
 .بسالظ( تخديغ )أنتل      
 .بسالكغ( تدخػف  )أنتغ      
 .صحيحة كتابتيا وأعج الدابقة الجسل عمى" لع" الجـد حخؼ أدخل
جْ : تعالى قاؿ -و لعقع ملْسُتعْ  وع ْوا اَلحل غع  عع ْشُكعْ  اْعتعجع  .الَدْبت فلي مل

ى فعسعغْ : وقاؿ      معْيُكعْ  اْعتعجع معْيو فعاْعتعُجوا عع  .عع
 بزػػػع والثػػػاني الػػػجاؿ؟ بفػػػت  األوؿ )اعتػػػجوا( الفعػػػل يزػػػبط لسػػػاذا 

 .الجاؿ؟
 ":دنياؾ في هللا حه تؤدي ألنظ آخختظ في تذقى لغ أنت" -ص

 مػػػخة، السؤنثػػػة السفػػػخدةإلػػػى  الدػػػابقة الجسمػػػة فػػػي اإلسػػػشاد حػػػػؿ
 :بالذكل األفعاؿ ضبط مع أخخى، مخة اإلناث وجساعة

 ":خارجظ بشطافة تيتع كسا داخمظ، بشطافة اىتع" -ذ
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 : مـد ما وغيخ اإلناث، وجساعة السؤنثة، لمسفخدة الخصاب اجعل
 :ايجايح ايتدزٜب

 ترػحي  بعػج كتابتيػا أعج. اإلعبلـ لغة مغ مأخػذة اآلتية العبارات
 :أخصاء مغ فييا ما

 .وافه حتى الدفخ في عميو ألَحيْت  لقج -1
 .ولجىسا عمى قديا ما األبػاف -2
 .سيارة حادث مغ تشجػف  شالبة خسدػف  -3
 .بجروسكغ تيتسػف  أنتغ -4
 .عحب برػت القخآف تميتا الصالبتاف -5
 .بأعجػبة الحادث مغ نجيا السدافخاف -6
 .الصالبات عمى يقديغ ال السجرسات -7
 .السداواة عجـ مغ تذكيغ الشداء -8

 

 :ايسابع ايتدزٜب

 :يأتي فيسا الرحيحة اإلجابة أماـ (ص  ) عبلمة ضع
 .لرجيقظ الخيخ تبغي/ الخيخ تبغ أنتع  -1
 لرجيقتظ الخيخ تبغي/ الخيخ تبغيغ أنتل  -2
 .لرجيقاتظ الخيخ تبغيغ لع/ الخيخ تبغي لع أنتغ -3
 لرجيقتظ الخيخ تبغي لع/ الخيخ تبغيغ لع أنتل  -4
 .الجناءات عغ تدسػف  لع/ تدسػا لع أنتع -5
 .الجج جة بثيابكغ تدىػا لع/ تدىػف  لع أنتغ -6
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ْيغع  أنتل  -7 يغ/ تعْخذع  .هللا تعْخذل
 .الحه عغ تخضْػف / تخُضػف  أنتع -8
 .ضيػركغ وراء بالسدؤولية تخمي ال/ تخميغ ال -9
 .عحب برػت القخآف تميا/ تعمعػعا الصالباف -11
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 ودالٌُح ِؼدُّح ذذسَثاخ
 

 :األٍٚ ايتدزٜب

 :الكامل بالذكل تحتيا خط التي الكمسات بشية اضبط
 ".اآلخخ" ربيع شيخ أوؿ اليـػ -1
 .عدكخية مداعجة تقجيع األشمدي" شساؿ" حمف مغ تخكيا شمبت -2
 ".الذتػية" مبلبديا الذخشة ارتجت -3
 .شخد اإلرىاب في الخميج في" البحخية" القػات تذارؾ -4
 .الدمع خيار سػى " خيار" ال -5
 .اإلرىاب نيخ مغ السحافطات بتحخيخ العخاقي الذعب فخح -6
 ".مشتطسة" برػرة أعساليعإلى  عادوا -7
 .مكثفة تجريبية" دورات" حزخ -8
 .والصيارة الشداىة" قػامو" حكًسا نخيج -9
 .تسمكو الحكػمة مغ أمػاؿ ما معخفة" الستعحر" مغ -11
 .البحخ" عخض" في تفف سفغ اليجؼ مخاقبة في أخحت -11
 .كػروناحخج؛ نتيجة وباء " مأزؽ " في العالع يعير -12
 .الجولية الداحة عمى السدتججات" مختمف" السباحثات تشاولت -13
 .متكافإة" تجارية" صفقة عذخيغ عقج تع -14
 ".الفخندي" الجفاع وزيخ استقالة -15
 .روسػ جاؾ لجاف االجتساعي" العقج" قخأت -16
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 ".مدتعخة" السخيسات حخب زالت ما -17
 .عاـإلى  عاـ مغ" الػفيات" معجؿ  تشاقز -18
 .فيو وقع الحي" الغبغ" عمى احتج -19
 .بغيزة" خرمة" الكحب -21
 ".البجائية" لمسجتسعات العػف   ج مج يجب -21
 .سش ا مشظ أصغخ ىع مغ" بتجخبة" تدتيغ ال -22
 .عسخه مغ الخابع" العقج" في مات -23
 .الحائط" عخض" بكبلمو ضخب -24

 

 :ايجاْٞ ايتدزٜب

 :اآلتية الجسل في الػارد الخصأ أصم 
 . شفح الػقت يكاد -1
 .اليديخ الشحر إال الصعاـ مغ  به لع -2
 .الدتيغ في كيل مغ زواجيا عجـ مغ الفتاة اعتحرت -3
 .القجيسة العخاقية اآلجار لسذاىجة ببلدىع مغ خريًرا الدياح جاء -4
 .السرادرة أمػالو الستخداد القزاء أماـ دعػة شخز رفع -5
 .د شو سجاد دائشو مغ شمب -6
 .في ميدانية الجولة مزصخدة زيادة األولى الخسدية الخصة حققت -7
  .السدتػى  رفيعػا اخرائيػف  السؤتسخ في يذارؾ -8
 .الغحاء عمى دعػة الزيفإلى  وجو -9
 .السسكشة الػسائل كل تدتشفح حتى تيأس ال -11
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 . خوا العالع يعير في سبلـ أف الكثيخوف   تسشى كع -11
 .الصازجة الخزخوات تشاوؿ عمى حافع -12
 .السشازؿ وشخفات الشػر عػاميج مغ البلعبيغ صػر تتجلى -13
 .ودعػانا لربلتشا استجاب ألنو هللا نذكخ -14
 القيػادة مخكػد بػيغ الستبادلة السكالسات كل الترشت أجيدة تدجل -15

 وعرابات اإلرىاب. 
 عمػػى الفعميػػة سػػعتو تديػػج ال ألًفػػا عذػػخيغ يػػأوي  الػػحي السعدػػكخ -16

 .آالؼ خسدة
 .اإلسبلـ في مرانة اإلنداف حقػؽ  -17
 .القيادة أجشاء السبيخ الزػء تدتخجـ ال -18
 .حخكتو بص  مغ السخيس يعاني -19
 .القخف  ىحا مغ العذخيشات في العخاقي الجستػر وضع -21
 .الثاني جسادى مغ عذخ الخامذ ٜٜٔٔ  شا خ أوؿ صادؼ -21
 .الجسعة واليـػ الخسيذ ليمة تيصل األمصار أخحت -22
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 واٌرتاوُة اٌرؼاتري ِٓ جمّىػح ػًٍ ذذسَثاخ
 

 :األٍٚ ايتدزٜب

 :ترحيحيا بعج اآلتية العبارات كتابة أعج
 .دماء فييا تخاؽ لع سمسية نياية السج شة حرار انتيى -1
 .السبلئكة تحفو التي السكاف بقجاسة يحذ السدجج  جخل مغ -2
 .بقػة شطاياىا تقحؼ أخحت والتي الشفط حقػؿ تفجخت -3
 .لجاره الجار عجاء عمى الدكػت يجب ال -4
 .في نجاح الصمبة عسػما أمل ىشاؾ الزاؿ -5
 .زادت األمػر تعقيًجاكمسا مخت األياـ دوف حل السذكمة كمسا  -6
 .لع يكغ جسة ىشاؾ أي مبخر لخدارة الفخيه -7
  .جج جة بديارة القجيسة سيارتو استبجؿ -8
 فػي اسػتغبلليا عػجا عّجة مجاالت في الحرية الصاقة استغبلؿ يسكغ -9

   .الكيخباء تػليج
 مػػشيع السػافػػه الجسيػريػػة رئػػيذ خمػػف البخلسػػاف أعزػػاء و ػػ  -11

 .مػافه والغيخ
  .الحزػر عغ اعتحر ولكشو الحفل، لحزػر دعػة تمقى -11
الخدػػارة الكخويػػػة فػػػي الػػػجوري ليدػػػت السرػػػيبة، ولكػػػغ السرػػػيبة  -12

 األكبخ عجـ السذاركة مخة أخخى 
   .لمذخوط مدتػفية الغيخ الصمبات ستدتبعج -13
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 عمػػى لمدػػكػت الحتسيػػة الشتػػائج أحػػج ىػػػ اليػػـػ الصمبػػة يعانيػػو مػػا -14
  .السجحفة التعميع قخارات

 والتػجريب الخبػخة عمػى  ػجؿ عاصػف جػػ في بدبلـ الصائخة وصػؿ -15
  .شيارونا بيسا  تستع الح غ

 فػي أخػخى  انػجلعت كمسػا مكػاف فػي حخًبا الستحجة األمع أشفأت كمسا -16
 .آخخ مكاف

 ..تقػؿ تحقيقاتيا إحجى في الرحيفة كتبت -17
   الصمبة في االمتحاف سػؼ لغ يخيب آماليع اشتخاؾ -18
 أال. ،بيششػا الثقػة انعػجاـ يكفي أال. وحجه الجػار دوؿ مغ قػة لساذا -19

 .فخقة مغ فيو نحغ ما يكفيشا
 .تؤجخ لع العجو أشمقيع الح غ الخسدة مغ صػاري  جبلجة إف -21
 الػزارة لع تتعسج بانيا سػؼ ال تخد عمى مصاليب الصمبة -21
  .البشػؾ بعس أمػاؿ رؤوس زيادةإلى  الشية تتجو -22
التعػاوف عمػى  إصػخاره الخئيذ فييا أكج الحي الخسالة الدفيخ تدمع -23

 .بيغ البمج غ
  .وإعاشة الشازحيغ مغ خياميع ونقل الستقباؿ لجاف ألفت -24
أمامشػػا قزػػيتاف ىامتػػاف، أوليسػػا ضػػخورة تجشيػػب السشصقػػة العخبيػػة  -25

 كػارث الحخوب. 
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 :ايجاْٞ ايتدزٜب

 .فػقيا الرػاب اكتب جع يأتي، فيسا الخاشإة العبارة أماـ (×) عبلمة ضع
 العسميػػات أشػػخس مػػغ واحػػًجا اإلرىػػاب تعػػجضػػج  العخاقيػػة السػاجيػػة -ٔ

 .العدكخية
 فػي كبيػًخا مػازاؿ األمػل مع اإلرىػاب فػاف القتاؿ بجء مغ الخغع عمى -ٕ

 .القزاء عميو
 الدػػتة خػػبلؿ الجػيػػة الصمعػػات عػػغ تحػػجث عدػػكخي  بيػػاف صػػجر -ٖ

 .الساضية ساعة والثبلجيغ
 الدػػػت خػػبلؿ الجػيػػة الصمعػػػات عػػغ تحػػجث عدػػػكخي  بيػػاف صػػجر -ٗ

 .الساضية ساعة وجبلجيغ
 .مجمذ الشػاب قجميسا المتيغ السبادرتيغ باستعخاض الخئيذ قاـ -٘
 .العـد ذوو إال تحسمو عمى يقػى  ال عحاًبا حياتو أصبحت -ٙ
بالترػػجي  العػػخاؽ  مػػـد والػػحي األمػػغ مجمػػذ قػػخار األغمبيػػة أ ػػجت -ٚ

 .لئلرىاب
 .الدبعيغ في شي  مغ زواجيا عجـ عغ الفتاة اعتحرت -ٛ
 مػغ بيػشيع مػا لتختػار قػخارًا  عذػخ خسدة الستحجة الػاليات حجدت -ٜ

 . شاسبيا
 .غًجا فدتػاتيظ اليـػ الفخصة تػاتيظ لعإذا  -ٓٔ
 .العخب عمييا يختمف يجب أال مدألة اإلرىاب -ٔٔ
 .نفدظ عمى تعتسج غ كيف تعمسي -ٕٔ
 .أبًجا الذخز ىحا قابمت ما -ٖٔ
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 .العاصفة بدبب غخقػا قج يكػنػا ربسا السفقػدوف  الريادوف  -ٗٔ
 .الحمفاء بيغ شقاًقا جسة أف ترخيحاتو أوىست -٘ٔ
 .الخىائغ بقزية المعب  شبغي ال -ٙٔ
 والجؾ؟ كبلـ تدتسعي ال لساذا زيشب يا -ٚٔ
 .العسخ حبيب يا تبكي ال -ٛٔ
 .الشذخة لسػجد إعادة فاليكع اآلفأّما  -ٜٔ
 .بغجاد فػؽ  الدحب قمت باألمذ -ٕٓ
 وسيمة إسخائيل تدتخجميع كانت الخىائغ مغ مجسػعة آخخ إشبلؽ -ٕٔ

 .ضغط
 .اليـػ ليحا اإلخبارية نذخاتشا جاني إليكع -ٕٕ
 .الحجود مغ باالندحاب إال حل ألي مجاؿ ال -ٖٕ
 .الحكػمية السدتذفيات بأحج ناجحة عسمية أجخى  -ٕٗ
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 اإلػشاتُح اٌؼٍُّاخ ػًٍ ذذسَثاخ
 

 :األٍٚ ايتدزٜب

 :الزبط سبب بياف مع بالذكل تحتو خط ما اضبط
 .الذخيخة وندعتظ تتبلءـ الخاشإة ترخفاتظ -1
 .بالطمع لمذعػر الصبيعي الفعل رد ىػ الحادث كاف -2
 .الحجود  مغ قػاتو يدحب أف العجو عمى -3
 الجسيػرية  رئيذ القخار عمى السػقعيغ بيغ مغ إف -4
 .معيغ عسل أسمػب عشجه  تبمػر لع -5
 .بيا تكمف قتالية مياـ أي بتشفيح القػات ستقـػ -6
 .االجتساع عقج مغ تخجى فائجة ال -7
 .سبلـ في العير دولة كل حه مغ إف -8
 .التاري  دروس مغ درًسا لتعج سيختظ إف -9
 .السيشجسيغ كبار مغ ليعج أَىمو -11
 .نػبل جائدة بتدميسو أصجقاؤه احتفل -11
 .مغ البلئحة قبػلو يسكغ ما رئيذ مجمذ الشػاب آخخ قَجـ -12
 .الغج صباح السرخي  والخئيذ العخاقي  متقي الخئيذ -13
حادجػػػة بعػػػج شػػػخده مػػػغ  أوؿ يعػػػج إرىابيػػػا مػػػا عذػػػخيغ أسػػػخ تػػػع -14

 .األراضي
 .نفدي تػجيوإلى  حاجة في وبشاتشا بشيشا إف -15
 .جسيبل حمًسا كػنو يعجو ال التسخ مغ الحاتي االكتفاء -16
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 االندػػحاب مػػغ بأقػػل القبػػػؿ عػػجـ الستحالفػػة القػػػات عمػػى يجػػب -17
 .الكامل

 .إجابتظ بيختشي -18
 .القميل إال الصعاـ مغ  به لع -19
 .عمى الشجاح بتفػؽ  ورفاقو عدمو أعمغ -21
 .السذكبلت تحل وحجؾ بظ -21

 
 :ايجاْٞ ايتدزٜب

 :ترحيحيا بعج اآلتية الجسل كتابة أعج
 .الشجـػ مغ عجًدا إال الدساء في  ػجج ال -1
 .اإلشبلؽ عمى تدام  يدَسى ال ىحا إف -2
 .العخاؽ  ػاجو كبيخ تحج ىشاؾ إف -3
 .والجاخمية الجفاع وزيخي  مغ كبل المجشة عزػية في يذتخؾ -4
 .عمى االحتفاظ بو عازًما الصالب السخكد األوؿ وىػ احتل -5
 رشيًجا؟ رجبلً  السجمذ في أليذ -6
 .بجخوح آخخيغ متطاىخ مإة أصيب -7
 .ليالي بزعة بعج الخوح أسمع -8
 .أخخييغ صحيفتيغ الدادة أ يا أمامشا زاؿ ما -9
 المتػػاف الػػجولي والبشػػظ الشقػػج صػػشجوؽ  بعثتػػي مػػع مباحثػػات أجػػخى  -11

 .بغجاد مؤخًخاإلى  وصمتا
 .شالباف وشالبتافمغ الصمبة سػى   به لع -11
 .حساىا مشدؿ اإلقامة في حه االبغ ألرممة -12
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 .بيشيسا الخبلؼ  جب حيغ الدوجتيغ ذو الخجل حاؿ يكػف  كيف -13
 .العـد ذوي  إال عميو يقجر ال جحيًسا حياتو أصبحت -14
 فػػي محاكختػػو  شيػػي ولكشػػو التمفػػاز أمػػاـ سػػاعات الصالػػب  شفػػه -15

 .قميمة جػاني
 .كمييسا والرياغة السػضػع حيث مغ تافًيا مقالو كاف -16
 مػػشيع أفػػخاد خسدػػة مػػغ مكػنػػة عرػػابة األحػػجاث ىػػحه وراء كػػاف -17

 .باإلعجادية شالبيغ
 .لبلستدبلـ مداو الدبلـ يرب  الغاب شخيعة في -18
 .إنداف مميػف  وخسديغ مائة السجاعة  ػاجو -19
 .الخميجإلى  روسيا قػاتا تخسل لغ -21
 .بالجوار شعخ حتى عسمو مغ يعج يكج لع -21
 .سيارتظ مغ تكاليًفا أقل الديارة ىحه -22
 .دقيقة ستػف  الداعة ُقّجمت -23
 .بريخة ذو بأنيسا الدعيسيغ الرحيفة وصفت -24
 .واألرجل األ جي مكتػفي وىع عمييع الذخشة عثخت -25

 

 :ايجايح ايتدزٜب

 :الدبب ذكخ مع يأتي مسا جسمتيغ كل بيغ مغ الرحيحة اإلجابة اختخ
 .خاًصا اىتساًما الجساىيخ لخأي ُيعصي أف بج ال -1
 .خاص اىتساـ الجساىيخ لخأي يعصي أف بج ال    
 .أساتحتيا مغ بغجاد اجشيغ جامعة مّثل -2
 .أساتحتيا مغ بغجاد اجشاف جامعة مثل    
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 .عذخيغ ُأعصي ولكشو الف د شار جبلجيغ البائع شمب -3
 .عذخوف  ُأعصي الف د شار ولكشو جبلجيغ البائع شمب    
 .اإلسبلمية التقاليج مغ أمانيظ لترغ -4
 .اإلسبلمية التقاليج مغ أمانيظ لترػغ    
 .السحافع  خأسو مػسًعا اجتساًعا السحافطة في سُيعقج -5
 .السحافع  خأسو مػسعٌ  اجتساعٌ  السحافطة في سيعقج    
 آالؼ لمقزػػاء عمػػى اإلرىػػاب عػػجا الػػجوالرات مميػػارات العػػالع تحسػػل -6

 .الصاىخة األرواح
فزػػبًل عػػغ  اإلرىػػاب عمػػى لمقزػػاء الػػجوالرات مميػػارات العػػالع تحسػػل    

 .الصاىخة آالؼ األرواح
 .لمعسل محجًدا الػزيخ أو وكيمو أسمػًبا عشج  تبمػر لع -7
 .لمعسل محجدٌ  وكيمو أسمػبٌ أو  الػزيخ عشج  تبمػر لع    
 .األركاف رئيدا البياف عمى السػقعيغ بيغ مغ أف جبت -8
 .األركاف رئيدي البياف عمى السػقعيغ بيغ مغ أف جبت    
 .الدمسي الحل نحػ بذجاعة يخصػ مغ انتطار في مازلشا -9
 .الدمسي الحل نحػ بذجاعة يخط مغ انتطار في مازلشا    
خبلليػػا نائبػػاف عػػغ مجمػػذ  التقػػى مباحثػػات جػلػػة الػػخئيذ عقػػج -11

 .الشػاب
خبلليػػا نػػائبيغ عػػغ مجمػػذ  التقػػى مباحثػػات جػلػػة الػػخئيذ عقػػج     

 .الشػاب
 .السشصقة في الحخب باشتعاؿ  خحب أحًجا ال -11
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 .السشصقة في الحخب باشتعاؿ  خحب أحج ال      
 .مقبػؿ قخار البخلساف غيخع  أف عمى اتفقشا -12

 .مقبػؿ قخار البخلساف غيخُ  أف عمى اتفقشا      
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 ذذسَثاخ ػًٍ اٌؼذد 
 

 األٍٚ ايتدزٜب

 مػػغ بيػػا مػػا صػػح . اإلعػػبلـ لغػػة فػػي الرػػػرة بيػػحه وردت اآلتيػػة األعػػجاد
 :أخصاء
 .عذخ التاسعة معخض بغجاد سػؽ  افتتاح -1
 .شائخة وأربعيغ جسانا تستمظ كانت -2
 . درف العخاؽ األردف مغ سيجة وأربعػف  اجشاف -3
 الداعة اآلف الثامشة وسبعة عذخ دقيقة . -4
 .وعذخيغ جسافع  أمذ الحخارة درجة كانت -5
 .اليػمي السدمدل عذخ مغ الخامدة الحمقة اآلف معكع نتابع -6
 .زائخاً  عذخة جساف أمذ السصار استقبل -7
 .صفحات جسانية في البحث يقع -8
 .عذخة الخامذ حتى القبػؿ سغ تستج -9
 .أخخى  صفحات جساف السخاجع قائسة تذغل -11

 

 ايجاْٞ ايتدزٜب

 :يأتي مسا اجشتيغ كل بيغ مغ الرحيحة العبارة اختخ
 .والعذخوف  الخامذ/ وعذخوف  الخامذ الزيف حزخ -1
 .شالبة وسبعػف  خسذ/ وسبعػف  خسدة األولى السخحمة في -2
 .سشػات بزعة/ بزع الخارج في لبث -3
 .أواًل / أوؿ مجرًسا أخػؾ عيغ -4
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 .كتاًبا جبلجيغ/ جبلجػف  السكتبة في إف -5
 .درجات جساني/ جساف عمى الصالب حرل -6
 .شالبة وعذخوف  جسافٌ / جسافع  الرف في -7
 .صفحة عذخوف / عذخيغ إال الكتاب مغ بقي ما -8
 ىػػحا مػػغ عذػػخ الدػػابعع  فػػي/ عذػػخ الدػػابعل  فػػي الػػببلد الػفػػج يغػػادر -9

 .الذيخ
 .االمتحاف لرعػبة شكاوى  عذخ/ عذخة الصبلب قجـ -11
 .درجة وعذخيغ اجشتيغ/ اجشيغإلى  الحخارة ىبصت -11
 الحػػػػادي/ والعذػػػػخيغ الػاحػػػػج القػػػػخف  مذػػػػارؼ عمػػػػى اآلف نحػػػػغ -12

 والعذخيغ
 

 ايجايح ايتدزٜب

 :اآلتية لؤلعجاد تسييًدا ضع
 ...........وعذخيغ جبلجة تعمست -1
 ..........وعذخيغ جبلجا تعمست -2
 ..........عذخ اجشي الحكػمة حفخت -3
 ...........عذخة اجشتي الحكػمة حفخت -4
 ..............عذخ أحج السؤتسخ في تحجث -5
 .............عذخة إحجى السؤتسخ في تحجث -6
 ............وتدعػف  تدع هلل -7
 .............وتدعػف  تدعة هلل -8
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 ايتدزٜب ايسابع

 :اآلتية األعجاد عمى التعخي " أؿ" أدخل
 .السؤتسخ في عزًػا عذخاً  جبلجة اشتخؾ -1
 . ػًما وعذخيغ تدعة صست -2
 .رجبل عذخوف  جاء -3
 .أياـ سبعة مخضت -4
 .كتاًبا عذخ اجشي اشتخيت -5

 

 اخلاَظ ايتدزٜب

 :يأتي مسا الخالي السكاف في عجدا ضع
 .صحية وحجة............ و مدتذفيات............الجولة بشت -1
 .فرػؿ...................عمى يحتػى  الكتاب ىحا -2
 .اليـػ بغجاد في انفجارات.............. وقعت -3
 .الذيخ ىحا ُكمى............بشقل الصبيب قاـ -4
 .ألًفا...........و د شاًرا............الكتاب ىحا جسغ -5
 .شبلب............الصبلب ومغ شالبة..........الصالبات مغ نج  -6
 .أمياؿ...............صجيقي وسار ميبًل .............سخت -7
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 ذذسَثاخ ػًٍ املّٕىع ِٓ اٌصشف
 

 ايتدزٜب األٍٚ:

 :التي تحتيا خطغ عبلمة الجخ لمكمسات بيّ 
 .أولياءما كاف ليع مغ دوف هللا مغ  -1
 األرض. خدائغاجعمشي عمى  -2
 .لحل السذكبلت بيغ الصخفيغ بػادرلع تكذف السفاوضات عغ  -3
التػػػي  العخاقيػػػل خجػػػع الدػػػبب فػػػي عػػػجـ صػػػخؼ السدػػػتحقات إلػػػى  -4

 .السػازنة العامةوضعت في 
. دمذهمغ  الػزراء عاد رئيذ -5  اليـػ
 مغ جبلجة أعػاـ. أكثخعاد إلى بمجه بعج  -6
 الشاس سساحة. أكثخ أنت مغ -7
 سارة. أنباءاحتػت صحف اليـػ عمى  -8
 عباقخة كثيخيغ.اشتسل التاري  اإلسبلمي عمى  -9
 كثيخة. أسساءوراء  عجو تخفى ال -11
 مادية ىائمة. أعباء مغ البمجعاني ي -11
 تسػيشية كثيخة ميخبة. مػاداالستيبلء عمى  -12
 قجر مغ السػافقة. بأقل لع يحع رأيو -13
 مغ بمج عخبي. أكثخ سافخ إلى -14
 مخحمة. بأخصخ مخت العبلقات -15
 متفخقة. أشبلء تحػلت جثتو إلى -16
 الحزارة. دعائعساىع في إرساء  -17
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 .مرخفي الدياح مشاشه جسيمة شيج  -18
 .اؽبيغ فخندا والعخ  أعسه دعا وزيخ الخارجية إلى اتفاؽ -19
 تفتير جج جة. مخاكدتست إقامة  -21
 كثيخيغ. شعخاءضست الشجوة أسساء  -21
 قاحمة. صحخاءالسجف إلى تحػيل العجو  يحاوؿ -22
 .حتى آكل بجػعاف لدت -23
 .وخخوجو مغ الدباؽ عثسافتألع السجرب بعج خدارة  -24

 

 :ايجاْٞ ايتدزٜب

 الرػخؼ حيػث مػغ حكسيػا بػيغ جػع التػي تحتيػا خػط الكمسػات أواخػخ اضبط
 .وعجمو
1-  َمْت ددِّ َوبَِقدٌع َوَصدَؾَقاٌت  َصدَقاِمعُ َوَلْقٓ َدْفُع اَ ِ الـ اَس َبْعَضُفْؿ بَِبْعٍض ََلُ

 .َوَمَساِجُد 
2-   اٍِؾِعَ َوإِْخَقتِِف ُيقُسَػ ل َؼْد َكاَن يِف  . آَياٌت لِّؾس 
 .حج جية قزباف عمى القصار يديخ -3
 المغػػة فػػي متخررػػيغ عمسػػاءإلػػى  أوربػػا فػػي السدػػمسػف  يحتػػاج -4

 .والج غ
 .بكساء أختو وولجت أصع الصفل ىحا ُولج -5
 .الساضي األسبػع في أزياء عخض أقيع -6
 .في اّلمغة مذيػرة مػا  لمستشبي  كاف -7
 .كثيخوف  أعجاء العخبية لؤلمة -8
 .واسعة أصجاء ببصػلة آسيا العخاؽ لفػز كاف -9
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 .العباد أفعاؿ يدجمػف  مبلئكة هلل إف -11
 .رمزاف شيخ السدمسػف  يرـػ -11
 .التعميه في حيادي ا أسمػًبا بغجاد إذاعة تتخح -12
 .الخدائخ مغ قجر بأقل الحخب مع األعجاء تشتيي أف نخيج -13
 .أخيظ مغ ذكاء بأقل لدت -14
 .التعميع العالي لػزارة أوؿ وكيل درجةإلى  أخي رقي -15
 .بغجاد مغ كثيخة أرجاء في الفخح صػت دّوى  -16
 .في السمعب كثيخة أخصاء الفخيه العخاقي ارتكب -17
 كثيخوف  أبخياء الحخب ىحه في مات -18
 .واليػاف الحؿ نقبل حتى أرقاء لدشا -19
 .رأيكع إبجاء في صخحاء كػنػا -21
 .بالشفط تمػجيا كثيخة بعج  مائية أحياء ماتت -21
 .كثيخة خػاص األعذاب ليحه -22
 .تخرظ ال بأشياء تيتع ال -23
 .قاحمة صحخاء في شخيقو السدافخ ضل -24

 

 :ايجايح ايتدزٜب

ـْ َمـََع َمَساِجَد اَ ِ َأْن ُيْذَكَر فِقَفا اْسُؿف: تعالى قاؿ -أ ـْ َأْضَؾُؿ َِم   .َوَم
َمْت َصدَقاِمعُ : وقاؿ ددِّ َوبَِقدٌع َوَصدَؾَقاٌت  َوَلْقٓ َدْفدُع اَ ِ الـ داَس َبْعَضدُفْؿ بِدَبْعٍض ََلُ

 . َوَمَساِجُد 
 حيػث مغ حكسيا اذكخ. مخات جبلث اآليات في مداجج كمسة تكخرت

 .الدبب ذكخ مع ومشعو الرخؼ
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 :مشعيا سبب بيغ الرخؼ، مغ مسشػعة التي تحتيا خط الكمسات -ب
 .شخكاء هلل وجعمػا -1
 .بيزاء تخخج جشاحظإلى   جؾ واضسع -2
 .معجودة دراىع بخذ بثسغ وشخوه -3
 .الذخيعة في اجتيادات الخصاب بغ لعسخ -4
ْػء امخأ أبػؾ كاف ما ىاروف  أخت يا -5  .سع
 .لمشاس برائخ ىحا -6
 .تسخة سػداء كل ما -7
 .بسرابي  الجنيا الدساء زيشا إنا -8
 .حج ًثا هللا مغ أصجؽ مغ -9
 .بالحسيخاء عائذة  مقب الخسػؿ كاف -11

 سػبب اذكػخ. مشػنػة غيػخ العػخب لغػة فػي تػخد التي تحتيػا خػط الكمسات -ج
 :ذلظ

 .قاؿ أنو () مالظ بغ أنذ عغ -1
 .ودي جػّ  في أمذ  ـػ السباراة أقيست -2
 .لظ بجا عسا فبلنة اسأؿ -3
 .عاـ قبل وزاري ا تعج ل ال -4
5-   اْبَمِعي َماءِك  َأْرض  َوِقيَل َيا. 
6-   َبْت  . َوَطاٌد بِاْلَؼاِرَطةِ  ََلُؿقدُ  َكذ 
 .لخئيدو شكػى  قجـ -7
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 ذذسَثاخ ػًٍ االعرثٕاء 
 

 األٍٚ ايتدزٜب

 :بالذكل االستثشاء أداة بعج ما اضبط
 .شاعتو التداـ إال هللا مغ يقخبظ لغ -1
 .واحج شالب سػى  الصبلب جسيع نج  -2
 .ليداعجؾ صجيقظ إال أمامظ ليذ -3
 .واحجة ندخة إال الشد  مغ بقي ما -4
 .واحجة ندخة إال الشد  بقيت ما -5
 .اليديخ الشدر إال القزية عغ ُيعخؼ لع -6
 .واحجة شجخة عجا ما األشجار جسيع أجسخت -7

 

 :ايجاْٞ ايتدزٜب

 :أخصاء مغ بيا ما )صحْ ( اإلعبلـ، لغة في وردت اآلتية الجسل
 .شائختاف سػى  اليـػ الحمفاء لقػات يدقط لع -1
 .صفحتيغ إال الكتاب مغ  به لع -2
 عػػغ عػػجا ىػػحا اقترػػادية، كارجػػة الخمػػيج فػػي الػػشفط تدػػخيب يعػػج -3

 .لمبيإة تمػيثو
 . ػميغ اإلرىابييغ إال لصخد العدكخية العسميات عمى  به لع -4
 .السدتذفى في وىػ سػى  يدتيقع لع -5
 .أخػؾ عجا ما الصبلب جسيع نج  -6
 .أسبػعاف السباراة سػى  عمى  به لع -7



 تدزٜبات ع٢ً َا ضبل َٔ َٛضٛعات 

145 

القػػػخف  مػػػغ العذػػػخيشيات فػػػي سػػػػى  السخػػػتمط التعمػػػيع يعػػػخؼ لػػػع -8
 .الساضي

 .نحغ سػى  وشششا مذكبلت يحل لغ -9
 .بمجنا عمى لعجوانو استسخارا العجو إال تيج جات ما -11
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 ا ٜأتٞ اب( عٓد ْٗا١ٜ نٌ عباز٠ مم  -ضع ن١ًُ ْٗاٜتٗا أيف ٚبا٤ )أب

 

 جدء ميع مغ أجداء السشدؿ )        (  -1
 تػىع رؤية الساء )     (  -2
 تدتخجـ في صشاعة األدوية )      (  -3
 تمبدو السخأة السدمسة )         (  -4
  شالو مغ يفعل الخيخ )         (  -5
 يدتخجمو السدمع لمػضػء عشج عجـ تػفخ الساء )       (  -6
 ما تخمفو الحخوب في األوشاف )        (  -7
 تحتفع في الساء عاليًا   )              (  -8
 خيخ جميذ في الدماف )         (  -9
 عكذ الخصأ )             (  -11
 يجب استخجاـ مبجأ الثػاب و )         (  -11
 (   يأنذ القمب بخفقتيع )      -12
 مغ ال يقػؿ الحقيقة يدسى )          (  -13
 مكاف لمعبادة   )              (  -14
 عكذ الذيخػخة  )           (  -15
 مغ  حكخ أخاه في غيابو بسا يكخه  )        (  -16
 مغ يذظ في الخبخ يدسى  )           (  -17
 رجع هللا )                     (  -18
 تستمكيا الحيػانات السفتخسة  )         (  -19
 إذا فيست الشحػ ستتقغ في  )              (  -21
 مغ أسساء هللا الحدشى )           (  -21
 لكل مذكمة )          (   -22
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 اخلامتة

 

مػػغ كتػػابي ىػػحا عػػغ األغػػبلط -تعػػالى بعػػػف هللا  -بعػػج أف أنييػػُت 
مدػػػألة  يػػػة وددت أف أذكػػػخلذػػػائعة فػػػي اإلعػػػبلـ والػػػجوائخ الحكػمالمغػيػػػة ا

بسشدلة تأكيج أّف المغة ىي عشػاف شخرية األّمة ، وىي ضاىخة ميسة وىي 
الحياة ، وال تفػف عشػج حػجود معيشػة ، إذ تأخػح فػي اجتساعية تتأجخ بشػازع 

عسمية التصػر االجتساعي ما يداعجىا لسػاكبة العرخ ، وما لغتشػا العخبيػة 
إاّل واحػػجة مػػغ المغػػات التػػي صػػسجت بػجػػو كثيػػخ مػػغ السحػػاوالت السذػػبػىة 

 التي أراد أىمػىا أف  مبدػىا أردية ليدت عمى مقاسيا .
  مػػع الػح غ حخصػػػا عمػػى حفػػع وقػج حاولػػت فػػي كتػابي ىػػحا أف أ ػػ

حفػع والت البائدػة وأقػـػ بتػأليف كتػاب يوصػف لغة القخآف نجًا لتمظ السحػا
مكانة لغتشا ويخس  مفاىيسيا مشصمقػًا مػغ حبػي ليػا الػحي نذػأ مػع نذػأتي 

 في تمقي العمع بسختمف فشػنو.
وقػػج بّيشػػت أسػػباب شػػيػع األغػػبلط المغػيػػة والشحػيػػة الكثيػػخة التػػي ال 

حرػػػى ، مؤكػػػجًا أّف ضػػػبط ىػػػحه األغػػػبلط  شػػػجرج ضػػػسغ ميسػػػة تعػػػّج وال تُ 
الجارسػػيغ كافػػة ، ومػػغ ضػػسشيع اإلعبلميػػػف وأسػػاتحة الجامعػػات والسػػجارس 

 ومحخرو الكتب الخسسية وما شاكميا في الجوائخ الحكػمية .
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وقػػج حاولػػت أف أتتبػػع الطػػػاىخ التػػي تعػػاني مشيػػا لغتشػػا العخبيػػة مػػغ 
مغ خػبلؿ تتبػع ىػحه الطػػاىخ وجػجت أف أغبلط نحػية وصخفية وداللية ، و 

شػػصًخا مشيػػا ال يسكػػغ رّده بحػػاؿ إلػػى اخػػتبلؼ القاعػػجة الشحػيػػة والرػػخفية 
 والجاللية ، وإّنسا كاف مخده وغا تو الجاللة عمى تشػع األحكاـ .

إذ اعتسػػػجت فػػػي تثبيػػػت القػاعػػػج الرػػػحيحة عمػػػى مجسػعػػػة مػػػغ 
اخػتبلؼ مػحاىب  األصػؿ أىسيا التحقه مغ القاعجة حتى ولػػ كانػت عمػى

العمساء وصػاًل إلى قشاعػة الستمقػي فػي فيػع القاعػجة وغا تػو الػتخمز مػغ 
الخصػػأ إف كػػاف نحػًيػػا أـ صػػخفًيا أـ داللّيػػا، وقػػج أدت ىػػحه الخؤيػػة إلػػى أنشػػا 
نجعػػػل الخاتسػػػة عمػػػى غيػػػخ العػػػادة تػػػاركيغ الشتػػػائج يدتخمرػػػيا الستمقػػػػف 

 حا الكتاب .والسعشيػف بالمغة ليقخروا ما آلت إليو مػضػعات ى
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 احملتوى

 الرفحة  السػضػع
 ٔٔ السقجمة

 ٘ٔ اٌفصً االوي: اإلػالُِىْ وذثغُظ اٌٍغح اٌؼشتُح 
 ٚٔ السحيعػف ومقجمػ البخامج وصعػبة اّلمغة عمى غيخ الستخرريغ

 ٜٔ بيغ كّتاب الرحافة والسحيعيغالعبلقة 
 ٕٓ مغ أخصاء السحيعيغ والرحفييغ تأنسػذجا

 ٖٕ كيف نقمل مغ أخصاء اإلعبلـ السدسػع ؟
 ٖٔ السآخح الرػتية والشصقية

 ٖٔ االستخجاـ السعيب لمػسائل الرػتية غيخ المفطية -ٔ
 ٖٖ معيًبا نصًقا األصػات نصه -ٕ
 ٖ٘ القسخية" أؿ" و الذسدية" أؿ" بيغ الخمط -ٖ
 ٖٙ :والقصع الػصل ىسدتي بيغ الخمط -ٗ
 ٜٖ الحىشيأو  المدانيأو  البرخي  الدبه -٘
 ٓٗ الشصه مغ خبلؿ الحذػية األصػات بعس إدخاؿ -ٙ
 ٓٗ اإلعخاب حخكة مغ بالدكػف  التخمز -ٚ

 ٕٗ الرخفية السآخح
 ٕٗ التثشية أخصاء -ٔ
 ٗٗ الجسع أخصاء -ٕ
 ٔ٘ الكمساتأخصاء الشدب إلى  -ٖ
 ٗ٘ أخصاء اسع السفعػؿ مكاف اسع الفاعل  -ٗ
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 ٘٘ أخصاء ضبط أحخؼ السزارعة -٘
 ٚ٘ وضبصيا األمخ ىسدة أخصاء - ٙ
 ٓٙ السفعػؿأو  الفاعل اسع أخصاء اشتقاؽ – ٚ
سشاد أخصاء -ٛ  ٔٙ اإلل
 ٔٙ االجشيغ ألفإلى  السقرػر السجخد الثبلجي الفعل إسشاد -أ
 ٔٙ الشدػة نػف إلى  الػاوي  الشاقز الفعل إسشاد -ب
 ٕٙ السخاشبة ياءأو  الجساعة واوإلى  السقرػر الفعل إسشاد -ج
 ٗٙ االجشيغ ألفإلى  بالتاء السؤنث السقرػر الفعل إسشاد -د
 ٘ٙ الشدػة نػف إلى  الغائب فعل إسشاد -ىػ
 ٙٙ الستحخكة الخفع ضسائخإلى  السزعف الفعل إسشاد -و

 ٚٙ الشحػية والتخكيبيةمغ السآخح 
 ٚٙ التخكيب اإلضافي

 ٛٙ إجبات ما يدتحه الححؼ
 ٛٙ الجـد عشج السعتل الفعل آخخ إجبات -أ
 ٛٙ إجبات عيغ الفعل األجػؼ عشج الجـد -ب
 ٛٙ إجبات ياء السشقػص –ج 
 ٜٙ إجبات نػف األفعاؿ الخسدة في حالة الشرب -د

 ٜٙ اإلجبات يدتحه ما ححؼ
 ٜٙ الخفع حالة في الخسدة األفعاؿ نػف  ححؼ -أ
 ٜٙ األمخ فعل مغ السخاشبة ياء ححؼ -ب
 ٓٚ أما جػاب مغ الفاء ححؼ -ج

 ٓٚ التأنيث حقو ما تحكيخ
 ٔٚ التكديخ وجسع الدالع السؤنث جسع مع" إحجىأو" أحج استعساؿ في أخصاء
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 ٕٚ السػصػؿ االسع في السصابقة عجـ -ٙ
 ٖٚ الػاو زيادة -ٚ
 ٖٚ السػصػؿ اسع قبل -أ
 ٖٚ الػضائف تتعجد حيغ -ب

 ٗٚ العبارة غسػض
 ٙٚ مغ السآخح السعجسية والجاللية

 ٙٚ الخصأ في ضبط بشية الكمسة -ٔ
 ٓٛ الخصأ في ضبط اإلعبلـ -ٕ
 ٓٛ الخصأ في بشية الكمسة -ٖ
 ٔٛ كتابية أخصاء -ٗ
 ٗٛ الخصأ في داللة الكمسة -٘

 ٘ٛ صػر مغ الخمط بيغ الستذابيات
 ٘ٛ الخمط بيغ كمسات  تذابو نصقيا -أ
 ٚٛ اإلشارة اسع استخجاـ في الخمط -ب

 ٜٛ اٌفصً اٌثأٍ : ِىضىػاخ ٌغىَح ػاِح 

 ٜٔ دالعج
 ٜٔ األصمي العجد
 ٜٔ السفخد العجد -أوالً 
 ٓٓٔ السخكب العجد -جانياً 
 ٕٓٔ العقػد -جالثاً 
 ٗٓٔ العجد التختيبي -ب
 ٗٓٔ أوؿ إلى عاشخالسفخد  مغ   -أواًل 
 ٙٓٔ السخكب مغ حادي عذخ إلى تاسع عذخ -جانياً 
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 ٙٓٔ العقػد مغ عذخيغ إلى تدعيغ -جالثاً 
 ٙٓٔ السعصػؼ -رابعاً 

 ٚٓٔ السسشػع مغ الرخؼ
 ٚٓٔ التشػيغ مشع -أ
 ٚٓٔ بالفتحة الكمسة جخ -ب
 ٚٓٔ الجسػع مشتيى بريغة كمسات -ٔ
 ٛٓٔ السسجودةأو  السقرػرة التأنيث بألف تشتيي كمسات -ٕ
 ٛٓٔ وىسدة بألف السشتيية الجسػع ألفاظ -ٖ
 ٛٓٔ التفزيل أفعل مغ ألفاظ -ٗ
 ٜٓٔ أشياءكمسة  -٘
 ٜٓٔ كمسات مغ صيغة مشتيى الجسػع -ٙ
 ٜٓٔ تدتحه مشع الرخؼ  أخخى كمسات  -ٚ
 ٜٓٔ العمع السػصػؼ بابغ -أ
 ٜٓٔ كمسة )ألمذ( السبيشة عمى كدخ دوف تشػيغ -ب
 ٜٓٔ كمسة )فبلنة( -ج
 ٓٔٔ مشع صخؼ السرخوؼ - جانياً 
 ٓٔٔ كمسات مشتيية بيسدة أصمية، أو مبجلة عغ أصل -ٔ
 ٓٔٔ كمسات مشتيية بألف أصمية ىي الـ الكمسة -ٕ
 ٔٔٔ كمسات كانت تدتحه مشع الرخؼ  -ٖ
 ٔٔٔ كمسات عخفت "بأؿ" -أ 
 ٔٔٔ كمسات أضيفت -ب
 ٔٔٔ أنيا مغ صيغة مشتيى الجسػعكمسات  تػىع بعزيع  -ٗ
 ٕٔٔ كمسات أخخى متفخقة -٘
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 ٖٔٔ أخصاء االستثشاء 
 ٖٔٔ إيقاع الجار والسجخور بعج سػى  -أ
 ٖٔٔ االستثشاء السفخغ باال -ب
 ٗٔٔ استعساالف خاشإاف لػ"عجا -ج
 ٗٔٔ إيقاع ضسيخ الخفع السشفرل بعج "سػى" -د
 ٘ٔٔ انتقاض الشفي بعج )ما( بػ "إال" -ىػ 
 ٘ٔٔ الجخ بعج "ما عجا" -و

 ٙٔٔ أخصاء الشفي
 ٙٔٔ الشفي "ببل" -أ
 ٙٔٔ نفي السدتقبل -ب 
 ٚٔٔ استخجـ "أبجا" لتأكيج الشفي في الساضي -ج

 ٛٔٔ قػاعج لغػية مختمفة 
 ٛٔٔ استعساؿ إذ
 ٜٔٔ استعساؿ إذا
 ٕٓٔ )إذًا( و )إذف(

 ٕٔٔ أزمة –أـز 
 ٕٔٔ أكج

 ٕٕٔ الحخؼ إلى 
 ٖٕٔ سػاء -أـ 
 ٕٗٔ بخل
 ٕ٘ٔ بعس
 ٕٛٔ ىل
 ٜٕٔ نطخة -نطخ 
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 ٜٕٔ ندسات
 ٜٕٔ نحغ السػقعػف  –نحغ السػقعيغ 

 ٖٓٔ إنتاج –نتج 
 ٖٔٔ نادى عميو –نادى 
 ٕٖٔ ناقر

 ٕٖٔ معْغ الجازمة
 ٖٖٔ إمكاناتو -إمكانياتو 
 ٖٗٔ مْيت -مات 
 ٖٗٔ ميد -ماز 

 ٖ٘ٔ تسعغ باألمخ
 ٖٙٔ )ما( قػاعج في كتابة

 ٖٚٔ ألقى
 ٖٛٔ لكغ
 ٜٖٔ لعمشي -لعمي 
 ٜٖٔ ليتو -وليت  -لعمو –لعل 
 ٓٗٔ لجغتو -لجغ

 ٓٗٔ ال  شبغي
 ٔٗٔ مجة –رؤيتظ 
 ٔٗٔ أيزاً  -كي 
 ٕٗٔ أيزاً -كسا 

 ٕٗٔ كمياً  -يخز 
 ٖٗٔ بالكتابة -كمف 
 ٖٗٔ كفّ 
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 ٗٗٔ كافة
 ٗٗٔ كدػؿ
 ٗٗٔ أسيا
 ٘ٗٔ كأف
 ٙٗٔ كائغ
 ٙٗٔ يكاد -كاد
 ٚٗٔ قيج
 ٚٗٔ قيع -قّيع 
 ٛٗٔ قط
 ٛٗٔ قج
 ٜٗٔ قاـ
 ٜٗٔ فيسا
 ٓ٘ٔ فقط
 ٔ٘ٔ تفزل –فزل 
 ٔ٘ٔ عشج

 ٕ٘ٔ عانذ -عشذ 
 ٕ٘ٔ عع 
 ٕ٘ٔ عاـ

 ٖ٘ٔ عجد -عجػز
 ٖ٘ٔ يعج -يعتبخ 
 ٗ٘ٔ تطاىخة –مطاىخة 
 ٗ٘ٔ شي –شػى 
 ٗ٘ٔ مصمقاً -إشبلقًا 
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 ٘٘ٔ شمبية -شمب 
 ٙ٘ٔ مبارؾ -مبخوؾ 

 ٙ٘ٔ التجخيغ مسشػع –مسشػع التجخيغ 
 ٙ٘ٔ أعاؽ
 ٚ٘ٔ سياح –سػاح 

 ٚ٘ٔ جبلجة أقجاـ
 ٚ٘ٔ مج خوف  –مجراء  –مج خ 
 ٚ٘ٔ ُنفايات -نفايات 
 ٛ٘ٔ اختراصي –أخرائي 
 ٛ٘ٔ رفه -مخفه 
 ٜ٘ٔ ارجػ -نخجػ 
 ٜ٘ٔ استبجؿ
 ٓٙٔ وصل إلى
 ٓٙٔ متػاجج -مػجػد 
 ٓٙٔ مغ دوف  –دوف 

 ٔٙٔ تخخج مغ –تخخج في 
 ٔٙٔ رئيدة -أحكاـ رئيدية 

 ٕٙٔ ميسة -ىامة 
 ٕٙٔ داللة -دليل 
 ٕٙٔ مرػف  -مراف 
 ٖٙٔ تحس -حع 

 ٖٙٔ خخج عمى القانػف 
 ٖٙٔ  ؤجخ في – ؤجخ عمى 
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 ٗٙٔ نعخج عمى –نتعخؼ عمى 
 ٗٙٔ سػاء أو –سػاء  أـ 
 ٘ٙٔ نكخة –التسييد 
 ٘ٙٔ كمسا -كمسا 
 ٘ٙٔ جعع -جّع 

 ٙٙٔ كفاية –ذوو كفاءة 
 ٙٙٔ  شبغي لمذيء – شبغي عمى 
 ٙٙٔ األساس -األساسي
 ٚٙٔ نفذ -ذات 

 ٜٙٔ أنسػذجات العخابات مختمفة 
 ٜٙٔ إياف
 ٜٙٔ أبًجا
 ٜٙٔ أجشاء

 ٜٙٔ ىشيًإا لكل العيج
 ٓٚٔ إرًبا -ارباً 
 ٓٚٔ كسا
 ٓٚٔ البتة
 ٓٚٔ الميع
 ٔٚٔ شالسا
 ٔٚٔ بزع
 ٔٚٔ نيف

 ٔٚٔ أىبًل وسيبلً 
 ٔٚٔ كل عاـ وأنتع بخيخ
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 ٕٚٔ ىّمع جخا
 ٕٚٔ بعس
 ٖٚٔ شساؿ
 ٖٚٔ فقط

 ٗٚٔ باب بعس الفخوقات 
 ٗٚٔ الفخؽ بيغ ضعمعع وضعملع - ٔ
س ع وضعسلي - ٕ  ٗٚٔ الفخؽ بيغ ضل
 ٗٚٔ بيغ ضل وبات - ٖ
 ٘ٚٔ الطّل والفيء - ٗ
 ٘ٚٔ شخائه -شخؽ  – ٘
 ٙٚٔ مأتع -الصخب  -ٙ
 ٙٚٔ الَزسعجع  -الَزْسُج  -ٚ
يه  – ٛ  ٙٚٔ الَزيه -الزّل
صبة -الُخصبة  -ٜ  ٚٚٔ الخل
 ٚٚٔ الخؤية -الخؤيا  -ٓٔ
 ٚٚٔ الخجاء -التسشي  -ٔٔ
 ٛٚٔ الخصخ -الخصيخ  -ٕٔ
ْصػة  -ٖٔ  ٛٚٔ ُخصػة –خع
 ٜٚٔ االختيار -الخيار   -ٗٔ
ْسل  -٘ٔ ْسل –الحع  ٜٚٔ الحل
قب  -ٙٔ  ٜٚٔ الُحقب -الحل
 ٓٛٔ األحجاث -الحػادث  -ٚٔ
يغ  -ٛٔ يغ –الحل  ٓٛٔ الحع
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 ٓٛٔ جداه عمى عسمو -جداه بعسمو  -ٜٔ
 ٔٛٔ ُجػى  -جعػى  - ٕٓ
ع  -ٕٔ ع -تعخع  ٔٛٔ تعخل
خ –الباصخة  -ٕٕ  ٔٛٔ بعرع
معقة  -ٖٕ ْمقة -الحع  ٕٛٔ الحع
 ٕٛٔ األولػية -األولية  -ٕٗ
 ٕٛٔ يأتي – مي  -ٕ٘
 ٖٛٔ ضغ -ضغ  -ٕٙ
 ٖٛٔ الكخيخ -الشخيخ -الذخيخ -ٕٚ
 ٖٛٔ الحعّ  -حَس  - ٕٛ
 ٖٛٔ الشطخ -الَشْزخ  –الشزخ  -ٜٕ
 ٗٛٔ خاف –سخؽ  -ٖٓ
 ٗٛٔ الكفيل –الكافل  - ٖٔ
 ٗٛٔ لعععب –لععلب  -ٕٖ
 ٗٛٔ المصيع –اليتيع  -ٖٖ
 ٘ٛٔ الكأس –القجح  -ٖٗ
 ٘ٛٔ الدشة -العاـ  -ٖ٘
 ٘ٛٔ اجمذ -اقعج  -ٖٙ
ار -الععّقار -الُعقار-ٖٚ  ٘ٛٔ الععقع
 ٘ٛٔ التخاب -الثخى  -ٖٛ
 ٙٛٔ اآلف وكع الداعة –ما الداعة اآلف  -ٜٖ
 ٙٛٔ الح غ –المح غ  -ٓٗ
 ٙٛٔ التقج خ –االحتخاـ  -ٔٗ
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 ٚٛٔ األزلي –األبجي  -ٕٗ
 ٚٛٔ التجدذ –التحدذ  -ٖٗ
 ٚٛٔ الدكػت –الرست  -ٗٗ
 ٚٛٔ الحدف  –الكآبة  -٘ٗ
 ٛٛٔ أشخقت الذسذ –شخقت الذسذ  -ٙٗ
 ٛٛٔ التمقيغ –التعميع  - ٚٗ
 ٛٛٔ البجف –الجدج  - ٛٗ
 ٛٛٔ التشاقس –التزاد  -ٜٗ
 ٛٛٔ القاسط –السقدط  -ٓ٘
 ٜٛٔ الشدوؿ –اليبػط  -ٔ٘
 ٜٛٔ السختاؿ والفخػر - ٕ٘
 ٜٛٔ اليزع –الطمع   - ٖ٘
 ٜٛٔ جسيًعا –مع  - ٗ٘

 ٜٓٔ أعزاء الجدعالسحكخ والسؤنث مغ 
 ٜٓٔ ما كاف في الجدع مشيا عزػ واحج

 ٜٔٔ ما كاف في الجدع عزػاف
 ٜٔٔ ما كاف في الجدع مشيا أعزاء عجة

 ٕٜٔ أسساء أصػات بعس الحيػانات والحذخات
 ٖٜٔ أخغا شائؼح وذذسَثاخ ػًٍ ِا عثك: اٌفصً اٌثاٌث 
 ٜ٘ٔ ىسدة الػصل وىسدة القصع

 ٜ٘ٔ مػاضع ىسدة القصع
 ٜٙٔ مػاضع ىسدة الػصل
 ٜٚٔ أشكاؿ رسع اليسدة
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 ٕٔٓ أمثمة أخخى عمى اليسدة الستػسصة
 ٕٗٓ الكبلـ عمى )الزاد( و )الطاء( والفخؽ بيشيسا

 ٕٗٔ الكبلـ عمى )مع(
 ٕٚٔ أخصاء -الكبلـ عمى أغبلط
 ٜٕٔ أخصاء شائعة

 ٕٖٕ بعس مفارقات في األخصاء المغػية
 ٖٕٗ عبلمات التخقيع

 ٖٕ٘ اسع مغ األعبلـ ومعانييامإة 
 ٕٔٗ تجريبات عمى ما سبه مغ مػضػعات

 ٖٕٗ تجريبات عمى الفعل الثبلجي السجخد والسديج باليسدة وما اشته مشيسا
 ٕٓ٘ تجريبات عمى التثشية والجسع

 ٖٕ٘ تجريبات عمى اإلسشاد
 ٕٛ٘ تجريبات معجسية وداللية

 ٕٔٙ والتخاكيبتجريبات عمى مجسػعة مغ التعابيخ 
 ٕ٘ٙ تجريبات عمى العسميات اإلعخابية

 ٕٓٚ تجريبات عمى العجد
 ٖٕٚ تجريبات عمى السسشػع مغ الرخؼ

 ٕٚٚ تجريبات عمى االستثشاء
 ٜٕٚ تجريب عاـ
 ٕٔٛ الخاتسة

 ٖٕٛ سحتػى ال
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