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N
الصَّْفَحةُ ُضْوعُ اْلَموْ 

زُمْحتَـَويَاُت اْلِكَتابِ 

١َتْصِديرٌ 
َمٌة  ٣ُمَقدِّ

)١٦-٥(الُمْفَرُد َوالُمثـَنَّى : الَفْصُل اَألوَّلُ 
٥تـَْعرِيُف املـُْفَردِ : أَوَّالً 
٥الـُمثـَىنَّ تـَْعرِيُف : ثَانًِيا
٦مِ االسْ ِة يَ نِ ثْ تَـ ةُ يَّ فِ يْ كَ : ثَالِثًا

٦ورِ صُ قْ ـمَ المِ االسْ ةِ يَ نِ ثْ تَـ ةُ يَّ فِ يْ كَ -١
٧وصِ قُ نْـ مَ ـالمِ االسْ ةِ يَ نِ ثْ تَـ ةُ يَّ فِ يْ كَ -٢
٨ودِ دُ مْ َـ املمِ سْ االِ ةِ يَ نِ ثْ تَـ ةُ يَّ فِ يْ كَ -٣

٩اِإلْعرَابِ ِيف الـُمثـَىنَّ تـَْلَحقُ أَلَفاظٌ : رَابًِعا
١١ىَوالُمثـَنَّ الُمْفَردِ َتْدرِيَباٌت َتْطِبْيِقيٌَّة َعَلى





 

ح

١٥َأْسِئَلٌة ِلِالْسِتْذَكاِر َوالُمَراَجَعِة ِفي الُمثـَنَّى
١٦َمَراِجُع لِلتـََّوسُِّع ِفي الِقَراَءِة َعِن الُمْفَرِد َوالـُمثـَنَّـى 

)٢٨- ١٧(َجْمُع الُمذَكَِّر السَّاِلمِ : الَفْصُل الثَّاِني
١٧املِِ السَّ رِ كَّ ذَ ُـ املعِ مجَْ تـَْعرِْيُف : أوَّالً 
١٧املِِ سَّ الرِ كَّ ـُذَ املعَ مجَْ عُ مَ الذي جيُْ مُ سْ االِ : ثَانًِيا

١٧اْلَعَلُم -١
١٨اِالْسُم املـُْشَتقُّ -٢
١٩َساِلًماُمذَكَّرًاَمجًْعاَكْيَف ُجيَْمُع اِالْسمُ : ثَالِثًا

١٩ورِ صُ قْ َـ املمِ سْ االِ عِ مجَْ ةُ يَّ فِ يْ كَ -١
١٩وصِ قُ نْـ َـ املمِ سْ االِ عِ مجَْ ةُ يَّ فِ يْ كَ -٢
٢٠ودِ دُ مْ َـ املمِ سْ االِ عِ مجَْ ةُ يَّ فِ يْ كَ -٣
٢٠اِإلْعرَابِ ِيف السَّاملِِ الـُمَذكَّرِ َمجْعَ تـَْلَحقُ أَلَفاظٌ : رَابًِعا

٢٢َجْمِع الـُمذَكَِّر السَّاِلمِ َعَلىَتْدرِيَباٌت َتْطِبيِقيٌَّة َ 
٢٧ُمَراَجَعِة ِفي َجْمِع الُمذَكَِّر السَّالمِ َأْسِئَلٌة ِلِالْسِتْذَكاِر َوال

٢٨الُمذَكَِّر السَّالِـمِ الِقَراَءِة َعِن َجـْمعِ ِفيلِلتـََّوسُّعِ َمَراِجعُ 

)٤٢- ٢٩(َجْمُع الُمَؤنَِّث السَّاِلمِ : الَفْصُل الثَّاِلثُ 
٢٩السَّاملِِ الـُمَؤنَّثِ َمجْعِ تـَْعرِْيفُ : أوَّالً 
٢٩َمجِْعهِ وََكْيِفيَّةُ السَّاملِ املـَُؤنَّثِ َمجْعَ ُجيَْمعُ الِذياِالْسمُ : ثَانًِيا

٢٩الَعَلُم الـُمَؤنَّثُ -١



 

ط

٢٩اِالْسُم الِذي ِيف آِخرِِه َعالَمُة التَّْأنِْيثِ -٢
٣١لُ يـَْعقِ الَ الِذيِلِالْسمِ الصَِّفةُ -٣
٣١يـَْعِقلُ الَ الِذياِالْسمِ َتْصِغريُ -٤
٣١َوالسَُّداِسيِّ َواخلَُماِسيِّ الرُّبَاِعيِّ الِفْعلِ َمَصاِدرُ -٥
٣٢َتْكِسريٍ َمجْعُ َلهُ لَْيسَ الَعاِقلِ ِلَغريِ ِاْسمٍ ُكلُّ -٦
٣٣اِإلْعرَابِ ِيف السَّاملِِ الـُمَؤنَّثِ َمجْعَ تـَْلَحقُ أَلَفاظٌ : ثَالِثًا
٣٣اَجلْمعِ ِيف َقِدميًاالَعِربِ ِعْندَ الشَّائَِعةِ اِالْسِتْعَماَالتِ ِمنَ : رَابًِعا

٣٧َجْمِع الـُمَؤنَِّث السَّاِلمِ َعَلىَتْدرِيَباٌت َتْطِبيِقيٌَّة 
٤١َأْسِئَلٌة ِلِالْسِتْذَكاِر َوالُمَراَجَعِة ِفي َجْمِع الُمَؤنَِّث السَّاِلمِ 

٤٢السَّالِـمِ الُمَؤنَّثِ ْمعِ الِقَراَءِة َعْن َجـِفيلِلتـََّوسُّعِ َمَراِجعُ 

)٦٠- ٤٣(َجْمُع التَّْكِسيرِ : الَفْصُل الرَّاِبعُ 
٤٣التَّْكِسريِ َمجْعِ تـَّْعرِيفُ : أَوَّالً 
٤٤التَّْكِسريِ َمجْعِ أَنـَْواعُ : ثَانًِيا

٤٤) فـََعاِلل(ِمْثلُ هُ نُ زْ وَ -١
٤٦)فـََعالِْيل(هُ نُ زْ وَ -٢
َدٌة َوُخمَْتِلَفةٌ أَْوزَاٌن ُمتَـعَ -٣ ٤٦دِّ

٥٣َجْمِع التَّْكِسيِر َعَلىَتْدرِيَباٌت َتْطِبيِقيٌَّة 
٥٩َأْسِئَلٌة ِلِالْسِتْذَكاِر َوالُمَراَجَعِة ِفي َجْمِع التَّْكِسيِر  

٦٠التَّْكِسيرِ الِقَراَءِة َعْن َجـْمعِ ِفيلِلتـََّوسُّعِ َمَراِجعُ 



 

ي

)٦٩- ٦١(اْلَجْمِع َواْسُم اْلِجْنسِ ِاْسمُ : الَفْصُل الَخاِمسُ 
٦١تـَْعرِْيُف ِاْسِم اَجلْمِع : أَوَّالً 
٦٢تـَْعرِْيُف اْسِم اجلِْنسِ : ثَانًِيا

٦٢اْسُم اجلِْنِس اِإلفْـرَاِدي-١
٦٢اْسُم اْجلِْنِس الـَجْمِعي-٢

٦٤وَُكلِّ أَنـَْواِع الُجُموِع اْسِم الَجْمِع َواْسِم الِجْنسِ َعَلىتَْدرِيبَاٌت تَطْبِْيِقيَّةٌ 
أَْسئِلٌَة لِالْستِذَْكاِر َوالُمرَاَجَعِة ِفي ِاْسِم الَجْمِع َواْسِم الِجْنِس وَُكلِّ أَنْواِع 

الُجُموعِ 
٦٨

٦٩َواْسِم الـِجْنسِ الِقَراَءِة َعِن اْسِم الَجْمعِ ِفيِللتـََّوسُّعِ َمَراِجعُ 

)٨٠- ٧٠(ِغيرُ التَّصْ : الَفْصُل السَّاِدسُ 
٧٠ا حً الَ طِ صْ اِ وَ ةً غَ لُ ريِ غِ صْ التَّ تـَْعرِْيُف : أَوَّالً 
٧٠ريِ غِ صْ التَّ انُ وزَ أَ : ثَانًِيا

٧٠فـَُعْيٌل -١
٧١فـَُعْيِعلٌ -٢
٧١فـَُعْيِعْيلٌ -٣
٧٢ريِ غِ صْ التَّ ِيف ةٌ اصَّ خَ امٌ كَ حْ أَ : ثَالِثًا

٧٢دُ ائِ وَ زَ هِ رِ آخِ ي ِيف الذِ مِ سْ االِ ريُ غِ صْ تَ -١
٧٣يثِ أنِ التَّ اءُ تَ يهِ فِ سَ يْ لَ الَِّذي يِّ ثِ الَ الثُّ ثِ نَّ ؤَ مُ الْ ريُ غِ صْ تَ -٢
ريِ غِ صْ التَّ دَ نْ عِ :ةٍ لَّ عِ فُ رْ حَ اِين الثَّ هُ فُ رْ حَ مٍ اسْ ريُ غِ صْ تَ -٣



 

ك

٧٢ااوً وَ ةِ لَّ العِ فُ رْ حَ بُ لَ يـُقْ 
٧٢ةٍ لَّ عِ فُ رْ حَ عُ ابِ الرَّ و أَ ثُ الِ الثَّ هُ فُ رْ حَ مٍ اسْ ريُ غِ صْ تَ - ٤
٧٢هُ رُ آخِ وْ أَ هُ لُ وَّ أَ ُحِذفَ مٍ اسْ ريُ غِ صْ تَ -٥
٧٣ريِ سِ كْ التَّ عِ مجَْ ريُ غِ صْ تَ - ٦

٧٦َتْدرِيَباٌت ِفي التَّْصِغيِر 
٨٠َأْسِئَلٌة لالْسِتْذكاِر والُمَراَجَعِة ِفي التَّْصِغيرِ 

٨٠َراَءِة َعِن التَّْصِغيرِ القِ ِفيلِلتـََّوسُّعِ َمَراِجعُ 

)٩٣- ٨٢(النََّسبُ : الَفْصُل السَّاِبعُ 
٨٢تـَْعرِْيُف النََّسبِ : أَوَّالً 
٨٣بسَ يف النَّ ةٌ اصَّ خَ امٌ كَ حْ أَ : ثَانًِيا

٨٣ودِ دُ مْ مَ ـالمِ ىل االسْ إِ بُ سَ النَّ -١
٨٣ورِ صُ قْ َـ املمِ ىل االسْ إِ بُ سَ النَّ -٢
٨٤وصِ قُ نْـ مَ ـالمِ ىل االسْ إِ بُ سَ النَّ -٣
٨٤ةٌ دَ دَّ شَ مُ اءٌ يَ هُ رُ آخِ مٍ سْ ىل اِ إِ بُ سَ النَّ -٤
٨٥ةٌ ورَ سُ كْ مَ ةُ دَ دَّ شَ مُ اءٌ يَ هِ رِ آخِ لَ بْ قَـ مٍ ىل اسْ إِ بُ سَ النَّ -٥
٨٥هُ رُ و آخِ أَ هُ لُ وَّ أَ فَ ُحذِ مٍ ىل اسْ إِ بُ سَ النَّ -٦
٨٥ريِ سِ كْ التَّ عِ ومجَْ املِِ السَّ رِ كَّ ذَ ُـ املعِ ومجَْ ىنَّ ثَـ مُ الْ َىل إِ بُ سَ النَّ -٧
٨٦املِِ السَّ ثِ نَّ ؤَ مُ ـالعِ ىل مجَْ إِ بُ سَ النَّ -٨
٨٦بِ كَّ َر مُ الْ مِ لَ إىل العَ بُ سَ النَّ -٩

٨٨النََّسِب َعَلىَتْدرِيَباٌت َتْطِبيِقيٌَّة 



 

ل

٩٢َأْسِئَلٌة لالْسِتْذَكاِر والُمراَجَعِة ِفي النََّسبِ 
٩٣الِقَراَءِة َعِن النََّسبِ ِفيلِلتـََّوسُّعِ َمَراِجعُ 

)١٠٤- ٩٤(اِإلْعاللُ : الَفْصُل الثَّاِمنُ 
٩٤احً الَ طِ صْ اِ وَ ةً غَ لُ اِإلْعاللِ تـَْعرِْيُف : أَوَّالً 
٩٤اِإلْعاللِ أَنـَْواعُ : ثَانًِيا

٩٤بِ لْ القَ بِ لُ الَ عْ اإلِ -١
٩٦فِ ذْ احلَ بِ لُ الَ عْ اإلِ -٢
٩٨نيِ كِ سْ التَّ بِ لُ الَ عْ اإلِ -٣

٩٩اِإلْعاللِ َعَلىْدريباٌت َتْطبيقيٌَّة تَ 
١٠٣لِ الَ عْ ي اإلِ فِ ِلالْسِتْذَكاِر َوالُمَراَجَعةِ ةٌ ِئلَ سْ أَ 

١٠٤الِقَراَءِة َعِن اِإلْعاللِ ِفيلِلتـََّوسُّعِ َمَراِجعُ 

)١٢٠- ١٠٥(اِإلْبَداُل واِإلْدغامُ : الَفْصُل التَّاِسعُ 
١٠٥َوِاْصِطَالًحالَُغةً اِإلْبدالِ تـَْعرِْيفُ : أَوَّالً 
١٠٦ِمْن َمَواِضِع اِإلْبَداِل ِيف اللَُّغِة الَعَربِيَّةِ : ثَانًِيا

١٠٦) اِفْـتَـَعلَ (َحْرُف الَفاِء يف -١
١٠٧)اِفْـتَـَعلَ (َحْرُف التَّاِء ِيف -٢
ِيت تَْأِيت َعَلى َوْزِن َحْرُف التَّاِء ِيف األَفْـَعاِل الّ -٣
١١٢)تـََفْعَللَ (أو ) تـََفعَّلَ (أو ) تـََفاَعلَ (

١١٤تـَْعرِْيُف اِإلْدغامِ : ثَالِثًا



 

م

١١٥قـََواِعُد اِإلْدَغامِ : رَابًِعا
١١٦ْدَغامِ اإلِ ْبَداِل وَ اإلِ َعَلىيَّةٌ َتْطِبيقِ اتٌ يبَ َتْدرِ 

١١٩بَداِل واإلْدَغامِ اإلفي لالْسِتْذكاِر والُمراَجَعةِ ِئَلٌة سْ أَ 
١٢٠الِقَراَءِة َعِن اِإلْبَداِل َواِإلْدَغامِ ِفيلِلتـََّوسُّعِ َمَراِجعُ 

)١٥٤- ١٢١(اَألْجِوبَُة النَُّموَذِجيَُّة ِللتَّْدرِيَباِت 
١٥٥َخاتِـَمةٌ 
َر اِإلنْ : ُمْلَحقٌ  ١٥٧ِتْرنِيتِ بـَْعُض البَـَراِمِج الصَّْرِفيَِّة الَحاُسوبِيَِّة َعبـْ

١٦١قَائَِمُة الَمَصاِدِر َوالَمَراِجعِ 
١٦٤واْلبُـْلَدانِ ِفْهِرُس الُمْصطََلَحاِت َواَألْعَالِم َواَألَماِكنِ 
 




