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الخام س     للصف سماخلا ّ در سماخلا ّفصلل  س
موضوع الدر سماخلا ّفصلل  س: النعت 

:  والمنعوت خاليلة  سجوةليالخ د المعلّمة مةليالخ دوجس :ةمّلعملا ع

بّثُقطريّة   منظومة



نبدأ بمتعة

ماذا نرى في الص سماخلا ّورةِ؟



التوابع في الل سماخلا ّغةِ العربي سماخلا ّةِ: هي أسماء تتبع ما قبلها في اإلعراب.
َّعِت والت سماخلا ّوكيدِ والعَطِْف والبَدَِل كالن



هي سماخلا ّا نصُف ما 
نرى:

ّشمس ٌ   َقةهذه ٌسمّش ِ بَيْت ٌ   ٌُمشر ٌسمّش ِ جميل ٌهذا



الكلمات؟    هذهِ تُسم سماخلا ّ؟تاملكلا ِهذه ى ماذا

نعوت أو ِصفات

إذًا ما هو الن سماخلا ّعت؟

الن سماخلا ّعُْت )الصَِّفُة(: هو اسٌم يَِصُف اسًما اَخَر سابًِقا له يُسم سماخلا ّ؟تاملكلا ِهذه ى 
المنعوت أو الموصوف، وَيكوُن ُمطابًِقا لَُه 



هي سماخلا ّا نصُف ما نرى:

المعلّم    بُُه يُح ٌسمّش ِ ُد َمْحبوبَة ٌ  الّطال ٌسمّش ُِبالمجتَه ٌسمّش ِ َدُة المجتَه ٌسمّش ِ الّطالبَُة



ماذا نستنتج؟

الن سماخلا ّعُت )الص سماخلا َّفُة(: تتبَعُ موصوفَها وتتطابَقُ َمعَُه في الت سماخلا ّذكيرِ 
والت سماخلا ّأنيث. 

    : بُُه  يُح ٌسمّش ِ ُد الّطال ٌسمّش ُِبالمجتَه ٌسمّش ِ المذكّر ف ُهُبِحُي ُدِهَتجملا ُبِلاّطلا :رّكذملا ي
المعلّم

   : َدُة  المجتَه ٌسمّش ِ الّطالبَُة المؤنّث ف ُهُبِحُي ُدِهَتجملا ُبِلاّطلا :رّكذملا ي
َمْحبوبَة ٌ



القويّاُتمحبوبات   محبوبان ٌسمّش ِ   الفتياُت المخلصان ٌسمّش ِ الصديقان ٌسمّش ِ



ماذا نستنتج؟

الن سماخلا ّعُت )الص سماخلا َّفُة(: تتبَعُ موصوفَها وتتطابَقُ َمعَُه في العدَدِ 
)اإلفرادِ والت سماخلا ّثنيةِ والَجْمِع(. 

  : الصديقان ٌسمّش ِ  المثن ِناقيدصلا :ّى ف ُهُبِحُي ُدِهَتجملا ُبِلاّطلا :رّكذملا ي
:  المخلصان ٌسمّش ِ القويّاُت  الفتياُت الَجْمةليالخ دوجس :ةمّلعملا ع ٌسمّش ِ ف ُهُبِحُي ُدِهَتجملا ُبِلاّطلا :رّكذملا ي



َمةليالخ دوجس :ةمّلعملا َع      التهان ُهُبِحُي ُدِهَتجملا ُبِلاّطلا :رّكذملا ي الصديُقالجيُّد تَباةليالخ َدَل
قائه أصد ٌسمّش ِ

َمةليالخ دوجس :ةمّلعملا َع      التهان ُهُبِحُي ُدِهَتجملا ُبِلاّطلا :رّكذملا ي جيّد ٌ صديق ٌ تباةليالخ َدَل
أصدقائه



ماذا نستنتج؟

الن سماخلا ّعُت )الص سماخلا َّفُة(: تتبَعُ موصوفَها وتتطابَقُ َمعَُه في الت سماخلا ّعريِف 
والتنكيرِ 

الصديُق:    تَباةليالخ َدَل معّر ُقيدصلا َلَدابَت :ف
قائه    أصد ٌسمّش ِ َمةليالخ دوجس :ةمّلعملا َع التهان ُهُبِحُي ُدِهَتجملا ُبِلاّطلا :رّكذملا ي الجيُّد

التهان ُهُبِحُي ُدِهَتجملا ُبِلاّطلا :رّكذملا ي:      جيّد ٌ صديق ٌ تباةليالخ َدَل نكرة
أصدقائه  َمةليالخ دوجس :ةمّلعملا َع



والمنعوت          النعت عتوعنملاو تعنلا ن أخرتوعنملاو تعنلا نع ى أموًرا ونكتشتوعنملاو تعنلا نع ىرخأ اًرومأ ف الُجَمل ٌسمّش ِ بيتوعنملاو تعنلا َن نقارن :هيّا

ُر  أنَقَذ  الماه ٌسمّش ِ بّاُح الَغريَقالّسَ
ماه ٌسمّش ًِرا  َرأيُْت  الغريَق سبّاًحا ُذ يُنْق ٌسمّش ِ

ماهر ٍ  َمَرْرُت  َغريقًا بسبّاح ٍ أنَقَذ



ماذا نستنتج؟

الن سماخلا ّعُت )الص سماخلا َّفُة(: تتبَعُ موصوفَها وتتطابَقُ َمعَُه في اإلعراب 
.) فِع والن سماخلا ّصِب والجرِّ )الر سماخلا ّ

ُر  الماه ٌسمّش ِ بّاُح الّسَ
ماه ٌسمّش ًِرا  سبّاًحا
ماهر ٍ  بسبّاح ٍ



والمنعوت    للنعت أخرتوعنملاو تعنلا نع ى :ميّزة
د ٍ      واح ٌسمّش ِ ل ٌسمّش ِمنعوت ٍ يَتََعّدةليالخ َد أْن للنَّْعت ٌسمّش ِ  .يُمك ٌسمّش ِتوعنملاو تعنلا ُن

   : امرأة   أم ُهُبِحُي ُدِهَتجملا ُبِلاّطلا :رّكذملا ي ذل ةأرما يمأ :ك عل ِناقيدصلا :ى ذكيّة ٌ جميلة ٌمثال .  



نُنهي ونُجمل

الص سماخلا ّفة تَتْبَعُ َموُْصوفَها وَتَتَطابَقُ َمعَُه في:

َّأنيِث.1. الت سماخلا ّذكيرِ والت

العدَدِ )اإلفرادِ والت سماخلا ّثنيةِ والَجْمِع(.2.

الت سماخلا ّعريِف والت سماخلا ّنكيرِ.3.

الحالَةِ اإلعرابي سماخلا ّةِ.4.



َمهَم سماخلا ّة

بي سماخلا ّن النعت والمنعوت في الجمِل التاليةِ:
. مررُت برجٍل ضخمٍ..1
. ركبُت في سي سماخلا ّارةٍ جميلةٍ..2
. ال تشرب الماَء العكَر..3
. للطاوو سماخلا ّفصلل  ِس ريٌش جميٌل..4
اَجًة َجديدَةً.5 . اشتريُت در سماخلا ّ
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