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منظومة بّث قُطريّة



:ـ  الّرجاء تزّودوا بـ



فَة  ✓ رة  وا سم  اْلَمْعر  أْن نَُميّ َز بَْيَن ا ْسم  النّك 

؟ماذا َسنَتَعَلَُّم في هذا الّدْرس 

َف ✓ فَة  أْنوالىعأْن نَتَعَرَّ ع  اْلَمْعر 



؟  َي أْقساُم اْلَكالم  في اللّغَة  اْلعََربيّة  ما ه 

ا ْسم  
ل  ف عْ 

َحْرف  



َي أَْنواُع األْسماء  الّتي تَ  فونَها؟ما ه  ْعر 

ن  يَواا ْسُم حَ 

كان  ا ْسُم مَ سان  ا ْسُم إن

ْْشياءأَ / ا ْسُم َجماد  

ة  ا سُم اإلْشارَ 

ٍ  ا ْسُم نَ  با
ْسُم المَ  ْوصولُ اال 

رُ الّضمائ  
الّذي

هذا

ُهوَ 

ف ٍ  ص  ا



ْينتُْقَسُم هذه  األْسماء ل نَْوعَ 

ْسُم اْلَمعْ  فَةُ اال  ر  ْسُم  َرةُ النَّك  اال 



:لتّاليَّ هيّا نَْقَرأ  النَّصَّ ا

سَ  ط ة2005َِّعامَ ُشباطشهرَِّفياْليوتيوبأُّسِّ ة  ثاَلثَ بِّواسِّ

َكة  فيساب قينَ ُمَوظَّفينَ  لونَ كانواوالّذينةٍ،ش هيرَ َْشر  ي ْعم 

جينَ  َكة  فيك ُمب ْرمِّ ستيف“،“هيرليتْشاد“:َوُهمْ الْشَّر 

.“كريمجواد”و،“تْشين

جونَ هُؤالء  تعّرفَ حينَ  مَُع لىةَُالثَّالث َالُمب ْرمِّ هِّ فيب ْعضِّ

، ك ةِّ عًاأّسسواالشَّرِّ ْوقِّعَ م  .يوتيوبم 



َكة  ساب قيَن ثاَلثَة   َْشر  ُمَوظَّفيَن 

؟تَدلُّ على ا سم  ُمعيَّن  وَمعْ “ثاَلثَة  “َهْل َكل َمةُ  روف 

لَة  بألـ التَّعري“ثاَلثَة   “َهْل َكل َمةُ  ؟ُمتَص  ف 

لـبأال  غير متّصلة : اْلجوابُ 

.التَّْعريف  

ُف عَ ال تَُدلُّ َعلى ا ْسم  ُمعَيَّن  ومَ : اْلجوابُ  ، ألنَّنا ال نَْعر  ْن     عروف 

َي اْسُم نَ أّي  ثاَلثَة  نَتََحدَُّث، ل ذل َك َكل   َرةَمةُ ثاَلثَة ه  .ك 



سْ أنَّ نَْستَْنت جُ إذًا، َرةَ،مَ اال  النَّك 

،غيرُ ا ْسم  ُهوَ  الفَُهوَ لكلذَمْعروف 

لُ  .التَّعريف  بألـيَتَّص 



رَ  ْسُم النَّك  ةُ اال 

ثاَلثَة  
َكة  ساب قيَن  َْشر 

ُمَوظَّفيَن 

......تَُصنَّفُ ثاَلثَةَ لذل َك نَْستَْنت ُج أنَّ 

َْشَجَرة  َدْفتر   قَلَم   تاب   ك 

طاولَة  

َرة  أُْخرهيّا نَْمألُ السَّلَّةَ بأسْ  ىماء  نَك 

مدرسة 

َصفٌّ 

ْسُم اْلمَ  فَةُ اال  ْعر 



؟وُمعَيَّن  ا ْسم  َعلىتَُدلُّ “الّْشرَكة  “َكل َمةُ َهلْ  ل ماذا؟َمْعروف 

ٍْ بألـ التَّ نَعم تَدلُّ َعلى ا ْسم  ُمعَيَّن  وَمْعروف  : اْلجوابُ  ، ، ألنَّها ا تََّصلَ عريف 

فَة َي ا سُم َمْعر  .ل ذل َك فَه 

جواد كريمستيف تْشينهيرليتْشاد  هُؤالء  ُهمْ الَّذينَ  َكة   الْشَّر 



نْ نَْستَْنت جُ  ْسمَ نَّ أ:ذل كَ م  فَةَ اْلَمعْ اال  ر 

ن  ُمعَيَّ ا ْسم  لىعَ يَُدلُّ الّذياالْسمُ ُهوَ 

لُ وَمْعروف   .التّعريف  ألـه  ب  َوتَتَّص 



ْسُم اْلمَ  فَةُ اال  ْعر 

َرةُ االْسُم النَّك  

ثاَلثَة  
َكة  ساب قيَن  َْشر 

ُمَوظَّفيَن 

َرة  إذا اتََّصَل بألـ التَّ  فَةً فإذًا، ُكلُّ ا سم  نَك  .عريف  يُْصب ُح َمْعر 

َْشَجَرة  َدْفتَر   قلم  تاب   ك 
طاولَة   َمدرسة  

َصفٌّ 

الثاَلثَة  

َكة   الَْشر 

المَوظَّفينَ 



،التاّلميذ؛ إضافَةً إلى األْسماء  اْلُمعَرَّ أعّزائي فَة  بألـ التّعريف 

ف . ُهناَك أنواع  أُْخرى ْنهاأْربَعَ لىعهيّا نَتَعَرَّ :ة  م 

جواد كريمستيف تْشينهيرليتْشاد 

ٍْ الّتيالتَّاليَّةَ األْسماءَ نَْقَرأُ  :النَّّص  فيَوَرَد

ه  َهلْ  لم؟عأْسماءُ هياألْسماءُ هذ 

.علمأسماءُ إنَّهانعم،:اْلجوابُ 



؟اْلعَلَم  ا ْسمُ ُهوَ وما

َن النَّاس  أو اْلبالد  أو هو ا ْسم  يَُدلُّ َعلى واحد  ُمعَيَّن  م  : اْلجوابُ 

.األْْشياء  

فَة  اْلعَلَم  أسماءُ َهلْ اإذً  ل ماذا؟؟َمْعر 

فَة ، ألنَّها تَُدلُّ عَ : الجواب َن النَّ نعم، إنَّها َمْعر  د  ُمعَيَّن  م  اس  لى واح 

...أو األْْشياء  



ُهمْ  ميرَ الضَّ ل نَأُْخذ

ٍَ َهلْ  ٍْ َمنْ َمَحلَّ َعَرْف ؟فيُهمْ َمةُ َكل  َحلَّ ؟ُهمْ َمنْ النَّّص 

ٍْ إنّهانَعم،:اْلجوابُ  جينَ الْ أْسماء  َمكانَ َحلّ فيُمبَْرم 

َكة   .الّْشر 

؟َمعْ اْسمُ الّضميرُ َهلْ ا،إذً  فَة  ل ماذا؟ر 

مائ رَ إنَّ نَعم،:اْلجوابُ  فَة  ه يَ الضَّ اْسم  َعلىتَُدلُّ نَّهاألَمْعر 

.وَمْعروف  ُمعيَّن  



جينالَّذيَن “لنأَُخذ ُجْملَةَ  ”كانوا يْعَملوَن َكُمبَْرم 

ْسمُ يَدلُّ َهلْ  ْعرفُُهم؟تَ ُمعيَّنينَ أْشخاص  َعلى”الّذينَ “اْلموصولُ اال 

يَُدلُّ َعلى أْْشخاص  ”الّذينَ  “نَعم،  اْسُم اْلموصول  : اْلجوابُ 

.تْشاد وستيف وجواد: نَْعرفُُهم، وُهمْ 

فَة  اْلموصولُ االسمُ َهلْ إذًا، ل ماذا؟؟َمْعر 

فَة ،اْلمْوصولَ االْسمَ إنَّ نعم،:اْلجوابُ  أْسماء  علىيدلُّنانّهُ ألَمْعر 

فُها .نَْعر 



جينَ هُؤالء  “:اْلُجْملَةَ ل نأُْخذ   “.ةالثاّلثَ اْلُمبَْرم 

؟“هُؤالء  “َمنْ َعَرْفناهل

أْْشخاص  ىعليَدلُّ -هؤالء–اإلْشاَرة  فا سمُ نعم،:اْلجوابُ 

فَة  فَهوإذًاَمعروفيَن، .َمْعر 



ّما َسبَقَ  ْن أ: نَْستَْنت ُج م  فَة  أنَّ م  :ْسماء  اْلَمْعر 

ُف بأل-1 ـ التّعريف  اْلُمعَرَّ

ا سُم اْلعَلَم  -2

الّضميرُ -3

ْسمُ -4 لُ اْلموصواال 

ة  اإلْشارَ ا ْسمُ -5



ٍ  انَْمأَلُ هيّا ة  ُمختَل فَ َمعرفَة  بأسماءلسَّاّل

فَ  سُم اْلَمعر  ةُ اال 

ا ْسُم اْلعَلَم  

الّضمائ رُ  اْلموصولُ االسمُ 

اإلْشاَرة  ا سمُ 
ُف بألـ التّعريف   اْلُمعرَّ

َ الث الث ةِّ

ك ةٍَ الش رِّ

ظَّفينَ  المو 

الّذي يالّت
ياللّوات

ُهوَ 
أْنتَ 

أناُهمَْ

أحمدساف رن
ريم م 

هذا
هَِّ هذِّ

هذانَِّ



ب َمعًا هيّا نَتََدرَّ

فَة   .ُم َعلَم  ألنَّهُ ا سْ -َمْعر 

مةُ َهْل ا سمي نَك فَة  أنا ا ْسمي فاط  ؟َرة  أم َمْعر 



َرة  أ فَة ؟أنا ا سمي طاولَة  َهْل أنا نَك  م َمْعر 

َرة ، ألنّهُ ا ْسم  َغْيُر ُمعَ  ف  بألـ التّعريف  نَك  .رَّ



رَ ا ْسميهل،َحْيفاَمدينةُ أنا فَة  أمة  نَك  َمْعر 
فَة ، .َمكان  َعلىيَُدلُّ َعلَم  اْسمُ ألنّهُ َمْعر 



:تَلخيص  
؟ماذا تَعَلَّْمنا في هذا الّدرس  

ْسَم نَوعان   سُم اْلَمْعر  : تَعَلَّْمنا أنَّ اال  عيَّن  فَةُ الّذي يَدلُّ َعلى ا سم  مُ اال 

سُم النّكَرةُ الّذي ال يَُدُل َعلى ا س ، واال  .م  ُمعيَّن  وَمعروف  ومعروف 

فَة  أنواعَ أنَّ تَعَلَّْمنا َدة  اْلَمعر  سمُ :متعد  فُ اال  ،التّعريبألـاْلمعرَّ ف 

،اْسمُ  .اإلْشاَرة  مُ واسْ اْلموصولُ االسمُ الّضمائ ُر،اْلعلم 



:يّة  بَْيت  َوظيفَة  

ت ْينَِّ ر  ُكمَش ج  ةًَلألس:اُْرُسمواَفيَدفاتِّرِّ ر  َش ج  أُخرىَلألْسماءِّ ةَِّو  ر  َالن كِّ ماءِّ

فيَمَ . المعرفةَِّ َالتّاليَّةَ  نِّّفُواَاْلك لِّماتِّ لِّماُتَالنَّكَِّثُمََّص  ،َالك  ةَُنكتُبُهاَكانِّهاَاْلُمالئِّمِّ ر 

ةِّ،َواْلكلِّماُتَاْلمَ  ر  َالنَّكِّ ةَِّاألْسماءِّ ر  َش ج  لِّ َش جَ بداخِّ لِّ ف ةَُن ْكتُبُهاَبِّداخِّ َْعرِّ ةَِّاألْسماءِّ ر 

ف ةَِّ ْعرِّ ف َ. اْلم  ْعرِّ َم  َاِّسمِّ .ةٍَون ْكتُُبَن ْوع َُكّلِّ

، َمدَرَسة ، ُمديَرة ، ُمحَ  ، َرُجل ، الّتي، َعّكا، هذان  ٍُ ، قَلَ اْلبْي  ٍ ْفل ، ب ْن م  ّمد، أْنتُما، ط 

سُم النّكرة   ْسُم اْلَمْعرفَة  اال  اال 


