أقساو انكهًح
اسم–ممفعلمم-مم حرم
م1م)-م الاس :
كهًح سًً تٓا إَساٌ أٔ غٍشِ
ػالياذّ :انرُكٍش ٔ انرؼشٌف -انرزكٍش ٔ انرأٍَس-
اإلفشاد ٔ انرصٍُح ٔ انجًغ -ذذخم ػهٍّ " انـ" .
-)2م الاسم لمحفوع:م
سًــــــغ انلُا ُد صٕذًا
انفاػـــــــم :
َائة انفاػم:
سًُـــــــغ ىخٌت
انلًـــ يششقحٌ
انًثرـــــدأ :
ُد
واجة
انؼًــــــم
انخـــــثز :
ٌت
اسى كاٌ و اخىاذها  :كـــــــاٌ انُها ُدر جًٍالً
خثز إٌ واخىاذــها  :إٌ هللا غفــــــــى ٌتر
ٌُج ُح انرهًٍز انًجره ُدد
انُؼـــــــــــد :
االسى انًؼطىف ػهً انًزفىع :
جاء انًذٌش و انًؼهًىٌ
 -)3الاسم لمنصوب:ممم

انًفؼىل تـــــــه  :قشأخ كراتا ً
انًفؼىل فُــــــه  :ػاد انًسافش نُالً
انًفؼىل انًطهق  :اسركثش انكفاس اسركثا ًرا
ذسافش طهثًا نهشاحح
انًفؼىل ألجهه :
ػا د انجُٕد يُرلزٍَ
انحــــــــــــــــا ل:
صسخ أحذ ػشش ته ًد ا
انرًُـــــــــــــــز :
انًسرثُـــــً تإال :جاء انشجال إال واح ًد ا
انًُا ي انًضاف ٌ :ا أأـــــــ َلم انًذٌُح
إســـــــــــــــى إٌ  :إٌ َل غفٕس
خثـــــــــــــز كاٌ  :كا َد انشًس يلزقحً
انُؼـــــــــــــــــد  :انٕنذاٌ ٌحثاٌ االتٍَ انًجره َلد
االسى انًؼطىف ػهً انًُلىب  :سأٌد انًذٌش ٔ انًؼهًٍُ

اإلػزاب فٍ انطىر انثاٍَ يٍ انرؼهُى االتردائٍ
-)4م الاسم لمجحور:م
ة
االسى انًجزور تحشف جــــش :انجضائش فً انقه ِ
انًجشٔس تاالضافح (انًضا ف إنٍّ) :
ػًش االَساٌ ِِ يحذٔد
انُؼــــــــــــد :رْثد إنً انقشٌح انًجاورج ِ
االسى انًؼطىف ػهً انًجزور:
َؼٍش فً انًذٌُح أٔ انقزَ ٍةح
-)5م للعلم لمماضم:مم
يادل ػهً حذز فً صيٍ يضى ٔ ٌكٌٕ يثًٍُا
دائًا
 ػهً انفرح  :إرا نى ٌرصم تّ شئ أٔ اذصهد تّأنف االشٍٍُ أٔ ذاء انرأٍَس انساكُح
كرة – كرثَ ْ
د  -كرثَا
َ
 ػهً انسكىٌ :ارا اذصـــــم تّ ضًٍش سفــــغيرحشك :
كرث ُ
ْد -كرث َ
د – كرثُْا – كرثْرى -كرثْرٍ
ْد -كرث ِ
 ػهً انضــى :إرا اذصهد تّ ٔأ انجًاػح :كرثٕا-)6م للعلم لمممرعم:م
يا دل ػهى حذز فً انضيٍ انحاضش أٔ انًسرقثم
ٌٔكٌٕ يشفٕػا أٔ يُصٕتا أٔ يجضٔيا أٔ يثٍُا .
-)7م ألفعملم لخمسة:
ًْ كم فؼم يضاسع اذصهد تّ أنف اإلشٍٍُ أٔ
ٌاء انًخاطثح أٔ ٔأ انجًاػح.
ذَؼًهٍٍ – ٌ ْؼ ًَالٌ -ذَ ْؼ ًَالٌْ ٌ -ؼ ًَهٌٕ-ذَ ْؼ ًَهٌٕ
ذشفغ تصثٕخ انٌُٕ ٔذجضو ٔذُصة تحزفٓا
ال ذؼًهً – نٍ ٌؼًال – نرؼًهٕا

-)8م لمممرعم لمحفوع:
إرا نى ٌسثقّ َاصة أٔ جاصو ٔنى ذرصم تّ ٌَٕ انُسٕج أٔ
ٌَٕ انرٕكٍذ.
 ػاليح سفؼّ انضًح إٌ نى ٌكٍ يٍ األفؼالانخًسح ٌ :جهسُ َ -جهسُ – ذجهسُ ...
 انضًح انًقدرج إرا كاٌ يؼرم اَخش:ٌسؼــــىًٌ -شـــً – ٌذػــــٕ .
 ػاليح سفغ األفؼال انخًسح  :ثثىخ انُىٌ.ٌسؼٌٕ – ذًشٍٍ – ٌذػٌٕ

-)9م لمممرعم لمنصوب:مم
إرا سثقرّ أداج َصة أٌ –نٍ -كً – حرى – الو انرؼهٍم.
 ػاليح َصثّ انفرحح انظاأزج أو انًقدرج إٌ نىذهؼة – نٍ ٌسؼى
ٌكٍ يٍ األفؼال انخًسح  :نٍ
َ
 ػاليح َصة األفؼال انخًسح :أٍ حذف انُىٌ :أٌ ٌهؼثٕا – نٍ ذهؼثً -حرى ٌهؼثا

 -)10لمممرعم لمجزوم:م
إرا سثقرّ أداج جضو نى –ن ًّا—ال انُاٍْح -الو األيش -إٌ
انششطٍح ٔأخٕاذٓا .
 ػاليح جضيّ انسكىٌ إٌ نى ٌكٍ يٍ األفؼال انخًسحٔنى ذرصم تّ ََٕا انرٕكٍذ  :نى ٌذخم.
 ػاليح جضو األفؼال انخًسح :أٍ حذف انُىٌ  :الذكزتٕا  -نى ذخشجا – ال ذهؼثً .
 حزف حشف انؼهح إرا كاٌ يؼرم اَخش:نى ٌذ ُ
ع  -ال ٌثق -

 -)11لمممرعم لمبنض:م م ال ذرغٍش حشكح ترغٍش
األحٕال ٌثُى:
ػهً انسكىٌ  :إرا اذصهد تّ ٌَٕ انُسٕج.
ذزْثــٍَْ – ذُجحْ ٍَ
ػهً انفرـــح  :ارا اذصهد تّ ََٕا انرٕكٍذ تششط أٌ ال
ٌكٌٕ يٍ األفؼال انخًسح .
ال ذظه ًَ َّ
ــٍ َ -سفؼٍ – ذحسة ram otman

 -)12و امم للعلم لمممرعم:
 أ واخ ذجزو فؼال واحدا  :نى  ،ال انُاأُح.ن ًّا  -الو األيش  :ن ْى ٌهؼة
 أ واخ ذجزو فؼهُـــــٍ  :فٍسًــــى األٔلفؼم انششط ٔانصاًَ جٕاب انششط.
يٍ :نهؼاقـــــم :يٍ ٌرق هللا ٌجؼم نّ يخشجا.
يا :نغُز انؼاقم :يا ٌسقظ ٌُكسش
إٌ انلزطُــــح :إٌ ذُصشٔا هللا ٌُصشكى.
-)13مفعلم ألألم ممحم
ْٕ يا د ّل ػهى ػهى أيش تئَجاص ػًم ٌٔكٌٕ
دائًا يثٍُا ػهى:
 انسكىٌ :إرا نى ٌرصم تّ شًء أ اذصهدتّ ٌَٕ انُسٕج :اكرةْ – اكرثٍْ
 ػهً حذف انُىٌ :إرا اذصهد تّ أنفاإلشٍٍُ ٌ ،اء انًخاطثحٔ -أ انجًاػح
اكرثـــا – اكرثــــٕا – اكرـثً.
 ػهً حذف حزف انؼهح  :إرا كاٌ يؼرماَخش:
اد ُ
ع – اتــــــق َ –اذـــق ِ
 -)14عألمام لحففم:مم ألاممءمو ألفعمل.م
انضًح :فً( انًفشد –جًغ انركسٍش -انجًغ
انًؤَس انسانى -انفؼم انًضاسع انزي نٍس يٍ
األفؼال انخًسح) يصم:
انقس ُى –األطفا ُل -انًؤيُاخٌ-سً ُغ.
انضًح انًقدرج :انفؼم انًؼرم اَخش
ًٌشًٌ -ذػٕ –ٌسؼى
األنف /انًثًُ  :انٕانذاٌ-انًؼهًاٌ-انقسًاٌ
م

انىاو/انجًغ انًذكز انسانى :انًؤيٌُٕ-انفالحٌٕ..
ثثىخ انُىٌ :األفؼال انخًسح:
ٌهؼثٌٕ -ذهؼثاٌ -ذهؼثٍٍ.
-)15م عألمام لنصصم:م ألاممءمو ألفعملم
انفرحح :انًفشد جًغ انركسٍش -انًضاسع انزي
نٍس يٍ األفؼال انخًسح.
أرْة
إٌ انؼً َم....إٌ األطفا َل....نٍ
َ
انكسزجٍَ:اتح ػٍ انفرحح فً انجًغ انًؤَس انسانى.
ُ
خ
سًؼد
انرهًٍزاخ انًؼهًا ِ
انُـــــاء  :فً انجًغ انًزكش انسانى ٔانًصُى :
ُ
سأٌد انفالحٍٍ – سأٌد انفالحٍٍ
حذف انُىٌ  :األفؼال انخًسح
أٌ ذؼهًٕا -أٌ ذُجحٕا

-)16م عألمام لجم ممح:م حم ألاممءم
انكسزج :انًفشد ٔجًغ انركسٍش ٔانجًغ انًؤَس
خ.
فً
أقساو انسادس ِح أدٔاخ انرهًٍزا ِ
ِ
انُاء :انًصُى ٔانجًغ انًزكش انسانى :فٍ انغزفرٍُ.
-)17م عألمام لج ممزم :زمم للعلم لمممرعم
انسكــــىٌ  :نى ٌسًغ – ال ذهؼة
حذف انُىٌ :نى ٌسًؼٕا – ال ذهؼثٕا
ق – الذذ ُ
ع.
حذف حزف انؼهح :إرا كاٌ يؼرم اَخش :نى ٌث َ

-)18م حورم لمممر ة:م

ٌثذأ انفؼم انًضاسع تأحذ حشٔف كهًح " أَُد"
أ
ٌ
ٌ
خ

:
:
:
:

أكرة
َكرة
َكرة –َكرثىٌَ -كرثاٌَ-كرثٍ .......
ذكرة – ذكرثٍُ -ذكرثىٌ........

ram otman

-)19م لممماحم لممصصةم:
ضًائز انزفــــــغ  :انراء انًرحشكح -أنف االشٍٍُ-
ٔأ انجًاػحٌ -اء انًخاطثح ٌَٕ -انُسٕج.
قًد –قايا -قايٕا -قٕيً -ذقٕيٍٍ.......-انخ
ٌقٕياٌ – ٌقٕيٌٕ.
ذؼشب فً يحم سفغ فاػم.

(ضًائز نهُلة وانجز) ٌ:ــــــاء انًركهى –
كـــاف انًخاطة – ْٔـــاء انغــــائة.
ساسهّ صذٌقّ – يٕسى كه ًّّ ستُّّ
رتـــــٍ :انٍاء فً يحم جش يضاف انٍّ.
أكزيٍُ :انٍاء فً يحم َصة يفؼٕل تّ .
 يا ٌشرشك فً انُصة ٔانجش ٔانشفغ " َا "انًركهًٍٍ .

سًؼُــــا َل
رتــَّـُا إََُّلا َل
رتَُّـــَلــاَ" :ا" فً يحم جش يضاف انٍّ.
إَُــــــا َ" :ا" فً يحم َصة اسى إٌ
سًؼُــاَ" :ا" فً يحم سفغ فاػــــم.
-)20م تحصيلمإ ح بمفعلمألنم ألفعملم لخمسة:
ٌسًؼــــٌٕ
َــــ  /سًغ  /و /
انحزوف
حزف
يضارػح األ هُح
نهفؼم

انفاػم ػاليح
انزفغ

نٍ ٌسًؼـــــــٕا
َــــ  /سًغ  /و /
حزف
يضارػح

انحزوف
األ هُح
نهفؼم

ٌ

انفاػم

ا
ال يحم نها
يٍ اإلػزب

 -ػاليح انُلة تـ" نٍ " أٍ حذف انُىٌ.

)(k.o

