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إذا وجد حرف جر مع المفعول العاقل (يتم وضعه باحدى الطريقتين الاتيتين):

أسبيوفين  -الصف الأول الثانوى (ترم تانى)

أ

77777710995 20
سحا ”7

 / )4221 +ددمط؟<  + 01 /مفعول عاقل

3
ل
]آنل »|0 1نلا 0 01عكنا | (١0 / 1211آثئا 71107 /آللا) 1131110ثالا عط أعجم تعطاهءط بلالا
0 1.نلا 0 01ع5نا | (١7110اآنئا ألاأننا) 1110لا عط أعجم تعطاهءط بإأاا
1

علل
امح
فحل
( الذي  /الذين)» وت

 /تاعأاتاننا 3-

فك/ار)  -ويأتى بعدها فعل.
لواأنات
احي
لأ(شياء  /ال
غيرعالقل

هه
 +غ / )2:1داءز + 1فاعل غعيراقل
يل
 02120.ع 1مأ 5آ لتاقل عغلواط (1أهط / 1تاعااصم يده عط 1
|
من الممكن ان تحل محل مفعول غعيراقل  -ويأتى بعدها فاعل آخر.

د

فاعل آخر  + 11117 / 6221 +مفعول غعيراقل
100

| ( / 121تاأعاطننا) ع12امعمطء عط م 12ع5

من الممكن ان تحل (1ح ) 1:177محل فكرة أو جملة كاملة ( وفي هذه الحالة لا يمكن استخدام  481مكانها).

د

نعل  /فاعل آخر [1: +ع[1؟ + ,:فكرة  /جملة كاملة
'32 0000اع١آ! 5ع 137أم١1انئا ,أاعنلا 5111اع0لاأ 5اعط 512ع615 1:

]  6120102023 101 511أذ5عط ع 8عتم  0377تاأعانانلا 5,االكاد  5135عناجط ١

إذا وجد حرف جر مع المفعول غيرالعاقل (يتم وضعه باحدى الطريقتين الاتيتين):
020
 +عط

 +حرف الجر  +مفعول غير عاقل

لاحظ انه من الممكن ان استخدام حرف الجر قبل (71ع ) 1177مباشرة و لكن ليس قبل ( .) 48211
 013أاعنلا 5آ  101م0ع1أامم 3عطا121( 5آ / 1تاعاطنلا) مز عط 1
أعاممح عاك اعاطانلا  1061مامز عط 1
 013.ااعنلا ذا 0

على الرغم من تقارب استخدام (21ع1ط؟ ) 1و (  ) 4382إلا انه هناك بعض الحالات الخاصة فى استخدام (  ) 68211مثل:
 -1يُفضل استخدام ( ))0221عند وجود أحد الكلمات الآتية:
لاه /نلاع] / 1ذا ل/إاصه عط  !153 /عط  /أ5؛أ؟ عطأا  /تلأعنائت  / 3105 / 00 / 01057 /لإلعلاع  /لامج  /ااج
١ 101 ©.اللامطعا  05101117 51ع/اج 8ناملا  1251اام
5.لا!ألا 051 1211 0410 10 311010عم 5 11 15!!1د/لا 6لا

إذا وجد حرف الجر ( )40بعد أى من الكلمات السابقة نستخدم (11ء61زط؟22 / 7دهمط؟ )7وليس (:))6221
 + 40+مفعول غير عاقل
اع زط غ
 01111511.ع( 3اأعاطانثا 5, [| 10اع02١/ 02 013272[/ع؟ 521١ . 510١1ألا
لانام» ١لاع 1ثانالا  0120[/ 51101156410, 15071 10عإعنلا مزع 1
اعلا 5

ار

سهد

053

انيد

 13.اناك عاعللا 53/ثلا 11101آثلا , 7107 10راوز عط  01:ل0عأامم 3عاممعم ومع 1
 01111.ع710 3آنلا  10أأج !'5,ة1010130١1 ععاطا 5جط عا
-2

يفضل استخدام ( ))0221عند وجود أحد الكلمات الآتية:

 / 071111105عاط الامج  /عنتطالامعباعء

.نا عا3ثلا ناملا اع(اآلالا  0712610 10 51 0111126003إعلاع علا'لاملا  121نودنااطأ مويك
.أل  2ذنا ٠10 , 5212ماعطا 051 1211 11017أاأنا 10 03نجعطآ ياملا !1

 -3يُفضل استخدام ( ))0211إذا سبقتها صفة تفضيل:
اإاعلاع علاهط | ١ 121أ0أ؟ أدكعط ع 7لإابنا ذا "ع|ذالاا معع 0:عم “1
 -4يجب استخدام ( )131!1بعد كلمات الاستفهام 03الالا  /لاع آطالالا 12 /طاثالا :
! 131001ذأ  1507 51200ع“ 1211 01005 1عنلجام عا ذا  0د 5 6
2

1 - 51] 130110065[ - 010005 11أأ 65وام

(الذي ملكه  /الذين يملكون) » وتحل محل صفات او صيغ الملكية  -ويأتي بعدها اسم مملوك لما قبلها.

ل)
قغير
ا/
عقل
 + 50:1+17مالك (عا
معمل7وك
سم
035 /53 ١105115لا | 00ع50اثاا أزان عا عط 1
لاحظ أنه هناك بعض الكلمات لها نفس الشكل في حالة الاسم والفعل.

تر  -تمدق

أجر  /يدفع

5١1ألا

صادرت  -يصدر
واردات -يستورد
عمل  -يعمل
إقامة  -يقيم

5000062
510000
 6110الا
/ا315

مساعدة  /يساعد
زيارة  /يزور
مساعدة  -يساعد
حلم يحلد

الامنيات  /يتمنى

 56ذلا

الاشياء المفضلة /يُحب

/ا2م
ماعطا
أ5أ/ا
ماعطا
10

|) 5

لكن عند استحدام هذه الكلمات بعد ( © ) 5071/11ياتى بعدها فعل.

 0000.ع)51100 3اع ع501انئا 1م 7106ع 61 8ع<غ1زم 3ح علاأن ا'ع للا

لاحظ الفرق بين :
كد

ضمير وصل يُستخدم للملكية_ 6502177
ل
ل

 0ارين

_--

5701117 -

 110.ألاء ١131 100 ع501انائا جه ع 1عط 15لا 13211
01 5اللا ت  311053)<7618.دأ دعناا #علإللاج! 5:0 2ثاننا تعطأاه0رط معلا
07 5.أآلالا ت 5 110 711321021521.اع/لا5:0 11 1507 0|[01اثئا 1051م ع5 1آ 0013115110 0012105
عنع1انى 5-

(حيث  /المكان الذي فيه  /المكان الذى منه) » وثستخدم مع الأماكن ويأتى بعدها جملة.
.اللا  1011أ | 11!5 01عتعطايلا طابااء عط ذا ولط 1

من الممكن إستخدام (11/ )021ع11؟ ) بدلا من (11::؟) كضمير وصل مع الأماكن (عندما يكون هناك نشاط قد تم في المكان) ولكن
فى وجود حرف جر بإحدى الطرق الأتية:
53 71102لا |  / 121لاأعاطانلا بإأأء عط ذا ؛مكانلا
 0.لإاعنا 5أا  01اأتاعنلا عط  / 1211تأعالاننا لإأدنامك عط 1

لاحظ انه من الممكن ان استخدام حرف الجر قبل (21ع ) 11177مباشرة و لكن ليس قبل ( .) 4821
 02.لإاعنا 5آ ألاعثلا عط لاأعالانلا  01لإتأنامك عط 1
53لا | لأعالانئا ذا بإأأء عط : 51مكاناا

خل المكان فاننا نتعامل مع المكان كشيء غير عاقل ونستخدم ( )121[81 / )1221كضمير
افي
كمن هناك نشاط (يتم أو قد تدم )
إين ل
وصل دون استخدام حرف جر:

«إسحصدت
 02علا  171131 11101010 3لالت  / 1211لاعالانلا 3ااأنا معطا ذا علط 1
درعنايي 6-

وساتستخخدم هم الزمان (الفترات الزمنية) ويأتىنى بعدها جملة.
عندما  /الوقت الذ ١ى فيه) »

أبوسيفين  -الصف الأول الثانوى (ترمتانى)

.لإأأذاع /ألا  06131010210 71101 010170ع( 5اعلاننا نجعلا

52لا 1

من الممكن إستخدام (111/ )6221؟ ) 77بدلاً من (»1:؟) كضمير وصل مع الزمان (عندما يكون هناك نشاط قد تم في ذلك الوقت)

ولكن فى وجود حرف جر بإحدى الطرق الأتية:
111 / 011 / 2) .

 2].منا أع / 11211 0تاأعانانئا 7؟! ذا عط  51عاعماء" 0معناع5
 1ا7112عنلا ا71112ثلا لإوزوع عاممعم  / 121تاعالانلا  7111عط ذا 11111711015

لاحظ انه من الممكن ان استخدام حرف الجر قبل (21ع ) 11177مباشرة و لكن ليس قبل ( .) 4821
هنا أعن | اعاناناا ] 721 2عطا  51عاعماع'" 0معناعه
معنلا ا171112ثلا لإ0زدع عاأممعم (اعالانئا ذا دنلا عط 11711111015 51
إن لم يكن هناك نشاط ( يتم أو قد تم ) في ذلك الوقت فاننا نتعامل مع الزمان كشيء غير عاقل ونستخدم ( )211177 / )1221كضمير

وصل دون استخدام حرف جر:

فاعل آخر ( + 1177 / 6221 +زمان لا يوجد به نشاط )
/6 1507 10 ||.ا / 121 | |0ل21ثانلا 01معوع 5عطذا ذز رع1اج اللا

اننا  13116 /تاقاط عط > 121اني 7-

.أأعنلا 5111ا60ناأ! 5ع512 5ع! 121 615 1ذا اإعداع2ع 2 00600 1نعط 5عا12 22آ/1الا
/.ا 011100 01 35ع 3ناملا 121ائئا الا0اكا ع]أنان ١
©.  ١30ع12 5ثاثلا عأأامم ع1آخ ااعا "'مرمنا
)م... 705ءءء تأعآلثاييا ... 01: /ءءء  > )43114لزحايي 8-

(السبب الذي من أجله ) 2ويأتى بعدها جملة.
 1107اأعط نوع 2زعط 0م 1232عط بلإلاننا لامعا |
7لا
52 ©1116.ثلا 0نلامككء ع 1لإلاننا أعلهع510١10 010" :
5أجط 1
 101.ط []0لاقت أأع! !| 0 1211ه653ع؟ :ع5*1 5هط 1ت .طنز لالص غأأع | 1لإحانئا ممك5دع؟ :عط ن

من الممكن حذف ضمير الوصل الذي يعود علي مفعول (!111/ 121لا 171011 /للا 03 /الالا ) دون أن نُعوض عنه:
5232 3 50101601120 31111112ثلا 71107 15 0611137آللا 1 61 1377
53 3 51010160120 3111112لا 2 611 1372 15 06111317

/ 0610ا03ع 2!:عناهط !'20[/ع15علا 11ن0ناهط ١ 5 1211اعنلاه!؟ عا 1
0.ع 10لاندع 2!:غ/ 28ا201ع1د5علا ألاوناوط | 5اعننان!؟ -< 61

'

من الممكن أيضا حذف ضمير الوصل الذي يعود علي فاعل و لكن يجب أن يُعوض عنه كالاتى (على حسب كون الجمله معلوم ام

مجهول.
مم  + 77+فاعل

-

فعل فى المعلوم  + 0177 / 2117 / 42211 +فاعل
 7 51 3 111.عاأاطعط 0 51 051071315ثاتئا مهم عط 1
.أعاطأ  2ذا  7لقضاطاعط 2 611 130 0711051315

 + 0.فاعل  -فعل فى المجهول  + 01177 / 11177 / )221] +نائب فاعل (مفعول)
ألاع1ة061١ 1110  06121512:1ماعنلا 2ع1ع05ع 13215لاط (اع]]| انا عاعثلا لأعاايلا وبلجحام
|
5.
ألاع1ع0 612 1110ع 13152:1ماعنلا ع12عم5ع1321آ 5لإ (اع !]1انلا ولزج|ا 6ع
!ا
5.
هلا ينبغى ان تكرر الضمائر داخل جملة الوصل:

ل أدعمعغمز

بمعير فرج  0869828لجو عبرو  1طعتطين دكاموط عع

07111جكع1ع]]11

باإمزعيا عرق لدع" عباط

1 1301-06011506365 1ا15م-ام وام

ل

 1لاعاطانلنا |5١1  060066ع1

٠

هلا تستخدم ( 1

) مع جمل الوصل التي تعطي معلومات إضافية والتي توضع بعد فاصلة.
.لأ 1, 51 313 011123113اللا0أع 11105لآلا 4 5ط

1د

0:,ك*اناا

.لأ 1, 51 113 091231112اللا0111101آ 02[/؟ 5أ لأعأطانلا ,؟مكاناا اي
يلاحظ ان حرف الجر الذي يسبق (//771011 / //16111ا) يرتبط غالبا بالفعل الذى يلى ضمير الوصل أو الاسم الذى يسبقه و يعتمد
وتسهيل اختيارحرف الجر المناسب 0
علي المعني رةه ل

”.ناملا ااعا أ:مدء “١ ,لع ذامعء | الذى عليه جاعالانلنا  01رضععط 0ط ١عنعلانلا  2لعكادج ع5
 510 0لعكاعع!للامأطد ع5 3لاهوط 100اه 10 5منامان ح التى فيها رأىزلاننا ا  2 1015ذأ زداععا عط  0:0 10ا
0315.
لعطأرء5ع/1131110 51 0لا  10 3 501071131ع] |1عط التى فيها ج[ء1لاننا أ عل “ 1:3اعم2م كيثلاء0 3 0جع؟ أذباز عيذا
.لهاع ما
 51021003.لاناهاك لإعطآ عاصاط | الذى عليه راعاراننا 10؟ راعناكك لإزعنا ومأطاع 705لأج 5بإعط 1
10© 0؟ /5:1161110لا 55لا  01 510لموأمن عر'عينا التى فيها ج[! 1نالا 001 01 32 01114167 12أ/, | 73 00ل01101 1011
11205.

تاوت

سلهها] ©

رتت تيت ا تنلاناف

#داهه ©

أبوسيفين  -الصفالأول الثانوى (ترمتانى)

١

فنا لامكا ا

تارايت 10#

كز

 51لا »50لازعنا 41. [5*1

أضصعلء اله مره ممعطاء

1 - 51] 13010065[ - 010005 11أأ 65وام

#علطن
60
أبو سب

|لصف

© ععطيي
الأول الثانوى (ترم تانى)

1
0005-5

7ج

1
5

-

وني 0

0

ا

42 2
سحا

ع

1
سح

س2

١

8

 - 51] 30100059][ - 1010005الأعأة وام

71/17: 5171
10 22 45 485

دا

061251 126.
5

انلا |0أ0؟ عطا 6131523١١ . .١-2

615 111.ل[ 50315 101 2601| 037110111502 711615/15, 51 3 01023 17110113201/132 5لاأعاطيا 1. 5626,
|/.أ»53ع  71011201أع2ناع أأعآ11ا 31ل 1عاع5 0اعذنا عنأاءراج  053دع, 5مدا ذدرماعطا

0ع لإ 50. 1ع»2[ 2أععم 5عناهط لاع101010١ 11آ]!2  ©5211اناآعكنا 5611١١13510 13 ذأأأناا عاممع2. 2
.51  517110 01 1317© 55410010 01١آ1آأنئا عهانلا 5 01االكاك أضاعنزع111ل 'أعط] عدنا

5

010. !١ 51 »!1نلا علطا :ع١ 0ل (1 5602اع1ع511 10 1110ع0لا1أ2[ 101 5أأضع3. 51110112610105 »55
 023 111500 5.ذااكا 5رذعنااة/ا رععلع1نلا02عا ن0اأناعالاء10 3

نلا لإناط لإ 5071111 11ع 1طأألالا  10113151125510أأعطا دودع1ملاء 51ع711015لا© 4. 1105
 01 5210لإأ5لا!01ع 511 5111131071106 5ألا لجع 0101015 0عءنألااع1111015 5لا© ©51711210710. 05,
5.ع لإاناط

. !] ©3213 135/ 7111 0112 00 !7131[/اعآنام 3 ©17110لإط 0ع»101120١ 5. 8 1050 51 3 1131© 1211 51
لاط 51531 500

51انضعط مامأ ندوأنلاهااه] ع 613اومج7
 .1يلعبالتعليمدوراًفعالاًفيبناءالمواطن

القادرعلىمواجهة كلتحديات العصرء لذايُعداستثهاراً بشريًافيكاف اةلمجالات.

3.

تجببأنع قواعد النظافة الشخصية والعامة حنينتجنب الأمراض ,فالصحة أغلي منأيشيءولا يعرف قدرها إلامنمحرنمها.
5ن-ي

1.

ع/500 00 1لا  10103 051ع]1لالا .وعأامه ]1للا هط أن عه عدمو©

6.

 1023© 10ناملا 0نا 502'.ع1؟؟ الاع 01 #1371 0عام0عم ١101 6153/ع ]006107[/ 522 0302© 1اعع 1بتاعلل' 1.
212

00ا '.عاممعم “ 50ططأانلا أع21ع١1  01نلامط  2] 1005| 51تندع! علا |اأكاذ 2. “1 © 1507 1013261102111
 290إل عع 03ناملا

1012, 002م  31372 51612121 052 11ع 1عطأزاء5ع0. !0ع  131ناملا » 10 2 1002الاعألاع؟  2ع]'1لالا 3.
0116711771 11 10 10لم0عع! لاملا !(11أعانلا لا25

 110113211110111 12111 11 511121110علطا متلواملاع .ل0ع5نا مآ ناملا ع1أأذىطعللا  10 2الاعألاع؟  2عغ]1؟للا 4.
 10 0ع5نا  01لا53ع 11»1١1 1] 51اثلا لإا1, 002 25آ 0ع5نا ناملا لإثاثلا

0اأطازع5ع 0عأأوطعنلا  101 2لإ2ج55ع  112عغ]1؟لالا 5.
10 5651101 0213ا 02ع]1؟لالا .ع!اناأنا؟  71101 11لإأأء 7 2
 1.عناأًا!  01عغاذ! عط لانامنلا 1آ عأضاطا ناملا 121انلا بإ[1100551311, 0112 25

] 0112ا ع5لا 0انا6نلا ١0آلالا 5١ 101, م121 11 3انلا ع0اعع0. ]0م/ 32الا0١115111102 3 2 50 ©»255[/ج ع]١1للا 6.
.ع لانامنلا اا دعالاأ2ع12 1ثانلا

 01111117105ل0ع/اع11ع53١ 3 0ثالثلا 0 110611105أطأناع' 560اعداع2ع 1أناملا | 01أ27اع 5ج ع]1؟لالا 7.
© 1102لاملا لإثأنلا 1051١ 01 0012عم 121 11اآنالا ,له05'1عم !/ 1لا02اكا ناملا الامط داأجام)اع .ا2أا06ع6م5
عط لاط

ل[6321, 35م  11عطأاناء5ع.٠110113111150 !2 0516717710 2 132011021عع 01 :ماع 01 3 11الأجداع صح ع'1للا 8.
 101 2 ١0110317.ع631م ]١ 51 3 0000 كأناطة ناملا لإثانلا لاج 002 5رع1ع1آ 002 00 1عع0 5ع ناملا 1أجلانلا

1 - 151 13010605[ - 010005 11أأ 63ونام

 2عمداذا مم
( / 0لع , )7.ع0
(1002 )0م
/اأأناآضتلهم

مأيزفةض/لية
(692103102 )0
اتفاق /موافقة
716610
( )71أ2نا
عاللى قحييداة  /ناشط
(( )03عناأاج
مرساة /هلب
(10103 )71
( )/.©06أ5ع02
يحقربف/ق
يل
(0ك  )/.لاعهااج
21127
اء
دضع
( )0أ
فق
محقر /
مل
(0ع./٠) - كاعهااج
يهاجم
ضمادة للجرح
200
الرأس (أرض داخلة في البحر)  /لسان
(6© )1م©6
(/ 7. 0م) ع2
رعاية/عناية/حرص -يعتني/يهت
كهف
( )0مناه ©
ل
س
ا
ل
س
ل
ا
ب
ل
ب
ك
ي
/
ة
ل
سلس
( / 0لع  ).متولاء
(]# )0أاء
منحدر صخرى
 )٠طنلرأاء
»(0 7 -
قريب
©5)»6
متهور  /أهوج
(( )03نا©22
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